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Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2021 

  

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 

Thực hiện Chương trình Cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2021, nhằm 

hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản 

và thực phẩm sang thị trường Trung Quốc, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các 

cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, Công ty Tmall Global  thuộc 

T p đoàn   i a a – Trung Quốc  tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến nông sản, 

thực phẩm Việt Nam – Trung Quốc 2021, chi tiết như sau: 

1. Tên chương trình: Hội nghị giao thương trực tuyến nông sản, thực phẩm 

Việt Nam – Trung Quốc 2021.  

 . Th   g  n   ự    n : Ngày 26, 27 tháng 5 năm 2021. 

 . Đ       : Trực tuyến. 

4. Quy mô:  hoảng 30-40 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. 

5. Ngành hàng: Chuy n ngành nông sản, thực phẩm  cà ph , thực phẩm ăn 

 iền, thực phẩm khô, yến sào, sản phẩm từ thảo dược, thực phẩm chức năng,  ánh kẹo, 

sữa và sản phẩm sữa, thủy hải sản...). 

6. Nộ    ng chương trình:   nh k m. 

 .  h   h  th    ự:  i n ph . 

8. Đ ng    th    ự:  

-  ăng ký tại  i n kết sau đây: http://event.vietrade.gov.vn/b2bnstpvntq và m u 

đăng ký tham dự  đ nh k m . 

- Th   hạn   ng   : 17h00 thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021.  

9.  ác nghĩ  vụ củ   o nh ngh ệ   h  th   g   chương trình:  

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình. 

- Sau khi kết thúc chương trình, trong vòng 10 ngày, các doanh nghiệp tham dự 

chương trình gửi báo cáo kết quả về Ban tổ chức. 

Thông tin liên hệ: Anh Nguy n Tuấn Vũ (Di động: 0936582237; Email: 

vunt@vietrade.gov.vn; vunt226@gmail.com).  iện thoại: 024-39364792 (máy lẻ: 

105)./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như tr n; 

- Lưu: VT, HTX . 
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