UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1100 /SCT-TTXTTM
V/v mời tham gia Hội chợ
xúc tiến thương mại sản phẩm
OCOP và đặc sản vùng miền
tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm Xúc tiến Thương mại/Đầu tư/Du lịch các tỉnh, thành phố;
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong cả nước.
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc
sản vùng miền tỉnh Sóc Trăng năm 2020, Sở Công Thương Sóc Trăng chủ trì, phối
hợp các sở, ngành tỉnh tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc
sản vùng miền tỉnh Sóc Trăng năm 2020 (gọi tắt là Hội chợ).
Hội chợ là sự kiện trong chuỗi hoạt động Lễ hội Oóc-Om-Bóc - Đua ghe Ngo
tỉnh Sóc Trăng năm 2020, là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá,
giới thiệu và phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng, thế
mạnh của các vùng miền trên cả nước; tăng cường mở rộng thị trường, kết nối
cung cầu, liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giữa tỉnh Sóc Trăng với các tỉnh,
thành trong cả nước.
Sở Công Thương Sóc Trăng trân trọng kính mời Sở Công Thương, Trung tâm
Xúc tiến Thương mại/Đầu tư/Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia và vận động các
doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tại địa phương tham gia Hội chợ, cụ thể
như sau:
1. Thời gian: Từ ngày 25/10 đến 31/10/2020.
2. Địa điểm: Tại Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt, tỉnh Sóc Trăng (số 02 Hùng
Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).
3. Quy mô: Từ 350 - 400 gian hàng.
4. Sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá: Sản phẩm thuộc
các nhóm sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh, các sản phẩm đặc trưng, đặc
sản, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, vùng miền trên cả nước.
5. Chi phí tham gia:
- Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến
các tỉnh, thành phố (tối đa 02 gian hàng/tỉnh, thành phố).
- Chi phí thuê gian hàng chuẩn là 8.000.000 đồng/gian.

6. Thời hạn đăng ký
Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ trước ngày
29/9/2020 (theo mẫu đính kèm).
* Thông tin chi tiết xin liên hệ:
- Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương Sóc Trăng.
Địa chỉ: Số 14 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3620.231.
Email: xttmsoctrang@gmail.com
Người liên hệ: Ông Nguyễn Phúc Duy, DĐ: 0919.064.515
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Thương mại Quốc tế EXPO;
Địa chỉ: 102 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;
Điện thoại: 028.7777.3939.
Email: vanphongexpo@gmail.com
Người liên hệ: Ông Lý Hoài Thông,
DĐ: 0918.812.093
Trân trọng./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- BGĐ SCT;
- Cty EXPO;
- Lưu: VT, TTXTTM.
Sở Công thương
Tỉnh Sóc Trăng
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Võ Văn Chiêu

