UBND TỈNH KIÊN GIANG
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU T ư ,
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Số:^jS /TTXTĐTTMDL- XTĐTTMDL
V/v mời tham gia phiên chợ đưa hàng
Việt về nông thôn tại huyện An Minh,
tỉnh Kiên Giang năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
■
Kiên Giang, ngày

tháng 12 năm 2018

K ính gửi: Quý D oanh nghiệp.
Thực hiện K e hoạch Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang
năm 2019;
Căn cứ K e hoạch số 100/KH-BCĐ ngày 24/5/2018 của Ban Chỉ đạo các
hoạt động “Tết Q uân - D ân” giai đoạn 2017-2020 về việc tổ chức các hoạt động
“Tết Quân - D ân” năm 2019.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Trung tâm) xây dựng Kế
hoạch tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện An Minh, tỉnh Kiên
Giang năm 2019.
- Thời gian: Từ ngày 10/01 đến ngày 13/01/2019.
- Địa điểm: huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huỵện An M inh 2019 là cơ hội tốt
đế doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, sản phấm; tiếp cận với thị trường nông thôn
tiềm năng; đồng thời, từ ns bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị
trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dừng khu vực nông thôn; thay đổi nhận thức,
quan điểm của người tiêu dùng về hàng Việt. Đồng thời, tạo điều kiện cho người
dân nông thôn tiếp cận được các mặt hàng Việt Nam có chất lượng, phong phú về
chủng loại, có giá cả hợp lý, phù họp với thu nhập, đảm bảo mục tiêu an sinh xã
hội.
Trung tâm thông báo đến các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia, xin vui lòna
liên hệ và đăng ký (Bản đăng ký kèm theo).
- Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.
- Địa chỉ: 222 - 224 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh K iên Giang.
-Đ iện th o ại: 0297.2210273
- Đtdđ: 0918083397 (gặp anh Phong) Email: phong.tcikiíậgm ailxom ^V í^Nơi nhận:
N hư trên;
- BGĐ Trung tâm;
- LĐ. VP, p. XTĐTTM DL;
- Lưu: VT, lkdang. - 'ỉ - ~
-

KT. GIÁM ĐÓC

