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V/v mời tham gia chuỗi các 

hoạt động xúc tiến thương 

mại quốc gia tại tỉnh Phú Thọ 

nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương 

– Lễ hội Đền Hùng năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày         tháng 02 năm 2023 

 
      

Kính gửi:  

 - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

 - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại/Tư vấn 

PTCN các tỉnh, thành phố; 

 - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các 

tỉnh, thành phố. 

 
 

Căn cứ  Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương 

mại năm 2023. Thực hiện kế hoạch Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 

Quý Mão 2023 của tỉnh Phú Thọ.  

Sở Công Thương Phú Thọ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại quốc 

gia gồm: Hội chợ Công Thương vùng Đông Bắc – Phú Thọ 2023 và Hội nghị kết 

nối giao thương tại Phú Thọ giữa nhà cung cấp chè khu vực Đông Bắc với các 

doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Đây là các hoạt động 

thuộc chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia đồng thời cũng là các hoạt 

động nằm trong chuỗi sự kiện chương trình Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền 

Hùng năm Quý Mão 2023; Cụ thể như sau: 

1. Hội chợ Công Thương vùng Đông Bắc – Phú Thọ 2023: 

- Thời gian tổ chức (dự kiến): 07 ngày; từ ngày 24/4 - 30/4/2023 (Tức từ 

ngày mùng 05 - 11/3 năm Quý Mão).  

- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

- Quy mô hội chợ: Dự kiến từ 250 - 300 gian hàng tiêu chuẩn, với sự tham 

gia của 150 đến 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp 

hội ngành hàng, làng nghề…  

- Các mặt hàng tiêu biểu trưng bày, giới thiệu, giao thương tại hội chợ của 

các tỉnh, thành phố trên cả nước bao gồm: Sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp; Sản phẩm OCOP, lương thực, thực phẩm chế biến, nông lâm thủy sản; 

Hàng tiêu dùng, đồ gia dụng; Nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội, 

ngoại thất; điện, điện tử; hàng may mặc, thời trang; Sản phẩm cơ khí, máy móc, 

nguyên liệu phục vụ nông nghiệp, nông thôn; hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm 

làng nghề truyền thống… 



- Về chính sách hỗ trợ: Theo quy định của Chương trình cấp Quốc gia về 

xúc tiến thương mại.  

2. Hội nghị kết nối giao thương tại Phú Thọ giữa nhà cung cấp chè 

khu vực Đông Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến 

thương mại: 

- Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 24/4/2023 (buổi chiều). 

- Hình thức/Địa điểm: Trực tiếp tại thành phố Việt Trì và trực tuyến trên 

nền tảng zoom. 

- Trưng bày giới thiệu sản phẩm: Dự kiến bố trí 20 bàn giới thiệu các sản 

phẩm chè có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố. 

- Về chính sách hỗ trợ: Theo quy định của Chương trình cấp Quốc gia về 

xúc tiến thương mại.  
 

Sở Công thương Phú Thọ trân trọng kính mời Sở Công Thương; Trung 

tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

PTCN; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch các tỉnh, thành phố 

đăng ký tham gia Chương trình và thông báo, mời các nhà cung cấp, các doanh 

nghiệp, các hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại trên địa bàn cùng tham dự. 

Thông tin đăng ký tham dự Chương trình xin gửi về Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn phát triển Công thương - Sở Công Thương Phú Thọ trước ngày 

31/3/2023.  

Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công thương. 

Địa chỉ: Số 28B đường Kim Đồng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  

Điện thoại: 0210.3841447; fax: 0210.3841767 

- Đăng ký tham gia Hội chợ: Ông Nguyễn Anh Dũng – Chuyên viên phòng 

Khuyến công và Phát triển Thương mại. Di động/Zalo: 0943008889; Email:  

dungttkc@gmail.com 

Trân trọng kính mời và rất mong nhận được sự quan tâm, đăng ký tham 

gia chương trình XTTM quốc gia và tri ân về với cội nguồn giỗ Tổ Hùng Vương 

của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Phương); 

- Cục XTTM- Bộ Công Thương (p/h); 

- Lưu: VT, QLTM, TTKC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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	Sở Công thương<soct@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-16T09:39:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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	Sở Công thương<soct@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




