
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG  
 

Số:          /SCT-QLTM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Gia Lai,  ngày         tháng  02  năm 2023 
V/v  mời tham gia Hội nghị kết nối 

giao thương quốc tế năm 2023 
 

                        Kính gửi:  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 
-  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh 
Gia Lai; Hội nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai; 
- Doanh nghiệp xuất – nhập khẩu sản xuất, chế biến, thu 
mua, tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh. 
 

Sở  Công Thương tỉnh Gia Lai nhận được Thư ngỏ ngày 18/01/2023 của 

Sở Công Thương tỉnh Đăk Lăk “V/v tham dự Hội nghị kết nối giao thương quốc 

tế năm 2023”.  

 Sự kiện Hội nghị kết nối giao thương quốc tế trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê 

Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 được tổ chức năm nay là hoạt động hợp tác, giao 

lưu kinh tế, văn hóa, sản xuất, chế biến, xuất khẩu, tiêu dùng các sản phẩm từ cà phê 

góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế 

giới. Thời gian, địa điểm tổ chức như sau:  

- Thời gian: Diễn ra từ ngày 11/3/2023. 

- Địa điểm: Tại khách sạn Mường Thanh, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. 

- Đối tượng tham dự: Đại diễn lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh/ thành phố; 

các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp xuất - nhập khẩu sản xuất, chế biến, 

thu mua, tiêu thụ cà phê trong nước và quốc tế; các cơ quan thông tấn báo chí. 

- Thông tin liên hệ: Sở Công Thương tỉnh Đăk Lăk 

+ Địa chỉ: 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. 

+ Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; SĐT: 0936.487.768, email: 

myhanh0906@gmail.com. 

(Gửi kèm theo công văn của Sở Công Thương tỉnh Đăk Lăk). 

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thông báo đến quý đơn vị, doanh nghiệp 

tham gia đăng ký theo địa chỉ và số điện thoại trên đồng thời gửi về Sở Công 

Thương tỉnh Gia Lai (số 17 Trần Hưng Đạo, phương Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia 

Lai) 01 bản để tổng hợp theo dõi. 

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai trân trọng./. 
Nơi nhận:                                                                   

- Như trên;  

- Sở Công Thương tỉnh Đăk Lăk; 

- Giám đốc, các Phó giám đốc Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Trung tâm KC&XTTM (p/h)); 

- Lưu: VT, QLTM.   

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

         Đào Thị Thu Nguyệt 
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