SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 133/TTXTĐT-XTĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày03 tháng 8 năm 2022

V/v: Mời tham gia Hội chợ triển lãm
thương mại vùng Tây Bắc - Sơn La năm 2022

Kính gửi:
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; Trung tâm
Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Trung tâm Xúc tiến
thương mại; Trung tâm Xúc tiến đầu tư các tỉnh, thành phố;
- Các Tổ chức có chức năng Xúc tiến thương mại các tỉnh,
thành phố.

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 được
Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 724/QĐ-BCT ngày
15/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh đề án và phê duyệt đề
án bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022. Trung
tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sơn La tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại vùng Tây
Bắc - Sơn La năm 2022. Cụ thể như sau:
1. Mục tiêu
- Triển lãm, giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa-xã hội, các tiềm
năng, lợi thế, các chính sách ưu đãi của các tỉnh/thành phố trong cả nước, đặc biệt là
vùng Tây Bắc nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Liên kết xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, tạo điều kiện để các doanh
nghiệp, các đơn vị xúc tiến trong và ngoài tỉnh gặp gỡ giới thiệu, trao đổi các sản
phẩm hàng hóa, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đàm phán ký kết hợp đồng, quảng bá thương
hiệu đến với người tiêu dùng và du khách.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các thương hiệu, sản phẩm của
doanh nghiệp; phát triển thương hiệu đặc trưng, thế mạnh, các ngành truyền thống
của mỗi tỉnh để cùng giúp nhau phát triển và hội nhập quốc tế.
2. Quy mô: 250 - 300 gian hàng.
3. Thời gian: Dự kiến từ ngày 26/8/2022 đến ngày 01/9/2022.
4. Địa điểm: Đường quốc lộ 6 đi quốc lộ 43, Tiểu khu Nhà nghỉ, Thị trấn Nông
Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (Gần khách sạn Mường Thanh Mộc Châu).

5. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký
- Bản đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm thương mại vùng Tây Bắc - Sơn La
năm 2022 (theo mẫu)
- Hợp đồng ký kết tham gia gian hàng tại Hội chợ.
6. Kinh phí tham gia: Kinh phí hỗ trợ thuê gian hàng thực hiện theo quy định
của Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại.
7. Thời hạn đăng ký tham gia
Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về trước ngày 20/8/2022.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 9 tầng, khu Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn
La, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212 3 754 199
Người liên hệ: Ông Ngô Ngọc Cường - DĐ: 0981 730 788
Email: xtdtipcsonla@gmail.com
Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm,
hưởng ứng của Quý đơn vị góp phần để Hội chợ triển lãm thương mại vùng Tây Bắc
- Sơn La năm 2022 thành công tốt đẹp.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/c);
- BGĐ Trung tâm XTĐT;
- Lưu: VT, XTĐT (Tr 01).
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