
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ CÔNG THƯƠNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SCT-TM              

V/v mời tham gia Hội chợ 

Thương mại Ninh Thuận 2022 

Ninh Thuận, ngày       tháng 3 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN các tỉnh, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận; 

- Các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 

 

 Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 

01/4/2022) gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2022) và 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022). Sở Công Thương 

Ninh Thuận chủ trì tổ chức Hội chợ Thương mại Ninh Thuận năm 2022, gắn với hoạt 

động Trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội “Ninh Thuận - 30 năm một chặng 

đường đổi mới và phát triển”. 

Hội chợ Thương mại Ninh Thuận năm 2022 diễn ra từ ngày 29/3/2022 đến ngày 

05/4/2022 tại Quảng trường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, 

với quy mô trên 200 gian hàng. Hội chợ là cơ hội cho các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, 

hợp tác xã và làng nghề của các tỉnh, thành phố trên cả nước có dịp trưng bày, giới thiệu 

quảng bá sản phẩm, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở 

rộng thị trường, tăng cường hợp tác giữa các địa phương; thúc đẩy giao thương, phục 

hồi sản xuất, đặc biệt là sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

 Sở Công Thương Ninh Thuận trân trọng kính mời Sở Công Thương các tỉnh, 

thành phố; Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại; Trung tâm Khuyến công 

và Tư vấn phát triển công nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố 

và các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp hợp tác xã và làng nghề đăng ký tham gia Hội chợ. 

 Thông tin chi tiết xin liên hệ:  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 

 Địa chỉ: Đường 16/4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

 Điện thoại: 0259. 3828500; 0977.588.212 (Anh Triều) 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- Sở NNPTNT, Sở KHCN; 

- Hội Nông dân tỉnh;            (ph/hợp); 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở (TDO); 

- TTKC&XTTM 

- Lưu: VT, TM. TTP 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quốc Sanh 
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