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UBND TINH GIA LAT
VAN PHONG

CONG HOA XA 119! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phóc

S& .t43.Z-/VPK1TH
V/v tham gia Hi chç Thuongmai
quôc té Vit —Trung (Lao Cai) lan thir
19, näm 2019

GiaL.ai, ngàyot lháng 8 nám 2019

KInh gCri:
- Si Cong Thuang;
- S& Ké hoch và Dâu W;
- Hip hi Doanh nghip tinh.

Sau khi xem xét s van bàn s 360/UBND-KT ngày 27/6/2019 cüa Uy
ban nhân dan tinh Lao Cal ye mi tham gia Hi ch Thi.rang mai quôc tê Vit —
Trung (Lao Cai) lan thir 19, näm 2019:
Uy ban nhân dan tinh giao Sâ Cong Throng chü trI, phi hqp vói Sâ K
hoch và Dâu w, Hip hi Doanh nghip tinh thông báo cho các dan vj, doanh
nghip trên dja bàn tinh biêt, h trçY doanh nghip có nhu câu dang k tham gia
theo hrrng dan ti van bàn nêu trên.
Van phôn Uy ban nhân dan tinh thông báo ' kin chi dao cüa Uy ban
nhân dan tinh dê S& Cong Thucmg, Sâ Ké hoch và Dâu tu, Hip hi Doanh
nghip tinh biêt, triên khai thirc hinJ.7J3t,..
Noi n/iOn:
- NhLr trén (photo gCri kern van bàn so 360/UBNDKT);
- D/c Nguyen DCrc Hoàng- PCT UBND tinh (b/c);
- D/c CVP, dlc Hà-PVP;
- LLru: VT, K1TH.
Ngô NgQc Sinh

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
TINH LAO CA!
Dc 1p — Tr do — Hinh phüc
S&

3O /UBND-KT

V/v mM tham gia HOi chçi
Thuong mi qut,c t Vit — Trung
(LàoCai)lânthur 19, nm2O19
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7.Du[.tr4'— Hi1hci Thucrng mi quoc te Viçt — Trung (Lao Cal? lan thu 19, nm 2019
vài chu dé Giao luu, hcip tac - Hçi nhp, phat trien la m9t hoat dQng trong
Chuang trInh Xic tin Thrnmg mai Quc gianm 2019. Hi chci nm nay duçic
Uy ban than dãntlnh Lao Cai và Chinh quyên nhãn dan tinh Van Nam (Trung
Quôc) phi hçrp to chIrc ti Trung tam Hi chçi - Triên lam Kim Thành, thành phô
Lao Cai, tinh Lao Cai hr ngày 12/11/2019 den ngày 17/11/2019 vài quy mô trên
800 gian hang, trong do có 250 gian hang cña các doanh nghip ntrâc ngoài gôm
Trung Quôc, các quôc gia và yang lãnh th khác.
Hi chçi chü yu tri.rng bay, gi&i thiu, quãng bá và xuic tin các mt hang
có the mrih xut nhp khâu qua cira khâu quôc tê Lao Cai — ha Khâu nhu: Nông,
lam, thüy hài san, thrc phãm, hàn cong nghip chê biên, may rnóc thit bj, hang
din tfr, hang thu cong rn5 ngh, dO g... và giói thiu quãng ba các dir an dâu tu,
các san phãm, tour tuyên du ljch trên tuyn hành lang kinh tê "Con Minh — Lao
Cal — Ha Ni — Hâi PhOng — Quãng Ninh" vâ mt so dja phtrmg khác.
1 Hi chci cOn din ra mt s sir kiin nhu: Hi dam hap tác Kinh tê
Thuong mi giUa tinh Lao Cai (Vit Nam? và tinh Van Nam (Trung Quôc); Hi
nghj giao thuang doanh nghip Vit- Trung; Diên dan phát triên chui san
phâm nông san và thuang hiu san phãm dja phuong; Khâo sat, nghiên ciru, tIm
hiêu thj trtthng... Day là ca hi rat thun lçii dê các Hip hi, ngành hang, tinh,
thãnh phô và doanh nghip cüa Vit Nam tuyên truyên quãng bá, tiêu thi san
phãm, tim kiêm dôi tác m& rng thj tnrYng, phát triên san xuât kinh doanh.
Ben

Nhân djp nay, Uy ban nhãn dan tinh Lao Cai trãn tr9ng kmnh m&i Uy ban
nhân d các tinh, thh phô và các Hip hi, ngành hang den tham d1r và chi
do, 4n dng các dan vj, to chuc kinh tê, doanh nghip cüa dja phuang tham
gia Hi chçr Thuang mai quôc t Vit — Trung (Lao Cai? ian thu 19, nm 2019.
Uy ban nhãn dan tinh Lao Cal mong nhn ducic ' kin phüc dáp, dang k)
tham dir cüa Qu ca quan, dan vj.
Thông tin chi tiát xin lien h Ban th chüc Hi chçi: Trung tam Khuyn
cong và Xüc tiên Thuang mi tinh Lao Cal. Dja chi: Khu Thuang mi — COng
nghip Kim Thành, thành phô Lao Cai, tinh Lao Cai; din thoi 02 143.837.575/

fax: 02143.830.327. Ng.thi lien h: Ong Nguyn Tn Düc, din thoi
0946.246.718; bà Vu Thj Thanh Loan, din thoi 0395
.027.258./j
Noi nhin:
-Nhu kinh gCri;
- iT. UBND tinh;
- Si Cong Thirccng;
- Trung tarn KC&XITM (100 ban);
- CPV, PCVPI;
- Ltru: VT, KT2.4
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