
       UBND TỈNH TIỀN GIANG   

                SỞ CÔNG THƢƠNG                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:  459 /SCT-TTKC&XTTM               Tiền Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

V/v mời tham gia Hội chợ triển lãm  

Công nghiệp, Thương mại đồng bằng 

 sông Cửu Long năm 2020 

                Kính gửi: 

 

Thực hiện Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ Công 

Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại 

năm 2020 trong đó có “Hội chợ triển lãm Công nghiệp, Thương mại đồng bằng 

sông Cửu Long năm 2020”. Hội chợ dự kiến tổ chức từ ngày 24/6/2020 đến 

ngày 29/6/2020 tại Quảng Trường tỉnh (xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang).  

Hội chợ triển lãm Công nghiệp, Thương mại đồng bằng sông Cửu Long 

năm 2020 được tổ chức với quy mô 300 gian hàng, với sự tham gia của các 

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thông qua hội chợ sẽ giới thiệu, quảng bá các 

sản ph m đ c sản và thế mạnh của các địa phương, đ y mạnh khai thác thị 

trường nội địa; Là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm 

hợp đồng, hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu, sản 

ph m đến đông đảo người tiêu dùng. 

Với   ngh a nêu trên, Sở Công Thương Tiền Giang trân trọng kính mời Sở 

Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại các tỉnh, thành tham gia 

trưng bày, giới thiệu các sản ph m tiêu biểu của địa phương. Đồng thời, hỗ trợ 

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang vận động doanh nghiệp của địa phương cùng 

tham gia. Rất mong được sự quan tâm của qu  Sở và Trung tâm tạo điều kiện hỗ 

trợ các doanh nghiệp, các nhà sản xuất tại địa phương tham gia, góp phần thành 

công cho Hội chợ. 

Hỗ trợ của Ban Tổ chức: Mỗi đơn vị tham gia được hỗ trợ 50% tiền thuê 

gian hàng (tối đa 02 gian/đơn vị). 

Các đơn vị đăng k  tham gia, vui lòng đăng k  trước ngày 29/5/2020 

Mọi thông tin xin liên hệ: 



- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tiền Giang. 

- Địa chỉ: 17 Nam Kỳ Khởi Ngh a Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- Người liên hệ: bà Lê Thị Thoa, số điện thoại 0933.110.881, email 

thoatg@gmail.com ho c ông Trần Ngọc Trung Nhân, số điện thoại 

0829.818.879, email nhanubtpmt@gmail.com ./. 

 

Nơi nhận :  
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở ; 

- Lưu: VT, TTKC&XTTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đoàn Văn Phƣơng 
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