
UBND TỈNH GIA LAI                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Số:       /SCT-QLTM              Gia Lai, ngày      tháng 8  năm 2020 

V/v mời tham gia “Hôị chợ gắn với Lễ hội 

    Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020 

 

                                 Kính gửi:  - Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiêp̣ tỉnh; 

                                                  - Hiêp̣ hôị doanh nghiêp̣ tỉnh; 

                                                  - Các doanh nghiệp trên điạ bàn tỉnh. 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh giao Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh phối hợp 

với các đơn vị có liên quan tổ chức “Hôị chợ -Triển lãm Xúc tiến Thương mại và Du 

lịch gắn với Lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020". Đây là một sự kiện 

thường niên nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình Lễ hội Ok-Om-Bok Trà 

Vinh, với muc̣ tiêu tăng cường các hoaṭ đôṇg xúc tiến thương mại , liên kết kinh tế 

các vùng miền, trao đổi, hơp̣ tác tiêu thu ̣hàng hóa giữa các doanh nghiêp̣ trên phạm 

vi cả nước và tìm hiểu Lễ hội Ok-Om-Bok 

 * Thời gian: từ  ngày 25/10/2020 đến ngày 31/10/2020. 

 * Địa điểm: tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh 

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai xét thấy đây là môṭ cơ hôị tốt và dịp thuận lợi 

để các doanh nghiệp tỉnh nhà giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, những sản phẩm  

tiêu biểu của địa phương đến thi ̣ trường tỉnh Trà Vinh và  mở rộng thị trường khu 

vực phía Nam, thiết lập các kênh phân phối, quảng bá thương hiệu và sản phẩm của 

doanh nghiệp. 

Với ý nghĩa đó , Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thông báo và đề nghi ̣ lañh đaọ 

các đơn vị và các doanh nghiệp tỉnh nhà tham gia “Hôị chợ -Triển lãm Xúc tiến 

Thương mại và Du lịch gắn với Lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020” được 

tổ chức tại tỉnh Trà Vinh. Quý đơn vị , doanh nghiêp̣ tham gia xin vui lòng liên hê ̣

thông tin theo điạ chỉ sau:  

           Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh - số 04 Nguyễn Thái 

Học, phường 1, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

           ĐT: 0907153716 (Anh Bằng). 

 * Hoặc: Trung tâm Khuyến công và XTTM - Sở Công Thương Gia Lai 

Trụ sở Liên cơ quan – số 17 Trần Hưng Đạo, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 

            Số ĐT: 02693871490 (Chị Diệu) -  Email: gialaitipc@gmail.com  

   (Chú ý: TTKC& XTTM có trách nhiệm tổng hợp các doanh nghiệp tham gia 

gửi báo cáo về Sở Công Thương Gia Lai để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh). 

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời , mong nhận 

được sự ủng hộ cao của Quý lãnh đạo các đơn vi ̣ và doanh nghiêp̣ . Góp phần cho 

“Hôị chợ -Triển lãm Xúc tiến Thương mại và Du lịch gắn với Lễ hội Ok-Om-Bok 

tỉnh Trà Vinh năm 2020" thành công tốt đẹp./. 

Nơi nhận:                                                                  K/T. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (B/c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

 - Lưu VP, QLTM. 
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