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V/v tham gia Hội nghị kết nổi
cung-câu giữa TP.HCM và các tỉnh,
thành phố năm 2020
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Hà Nội, ngày Oị tháng 7 năm 2020

'

Iih gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương
Hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
do Bộ Chính trị phát động; thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương
nhằm khôi phục vạ đẩy mạnh phát ừiển công nghiệp, thương mại trong giai
đoạn mới của công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Quyết định số
1457/QĐ-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Triển khai các giải pháp cụ thể để hỗ trợ, kích cầu tiêu dùng nội địa và chuẩn bị
nguồn hàng cho Chương ừình Bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên
đán; Bộ Công Thương phối hợp với ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
tổ chức "Hội nghị tổng kết Chương, trình Hợp tác thương mại giai đoạn 2016 2020 và Hội nghị|kết nối cung -í cầuMng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh, thành năm 2020" (sau đây gọi là Hội nghị).Tại Hội nghị sẽ triển khai
hoạt động giao thươag giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành nhằm
hình thành các chuỗi cung ứhg từ sản xuất đến tiêu thụ; hỗ ữợ các sản phẩm đặc
sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, hàng nông sản, thực phẩm đạt
chuẩn an toàn, có truy suất nguồn gốc và sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu.
Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương:
1. Cử đại diện tham dự Hội nghị;
2. Thông báo, mời một số doanh nghiệp uy tín của địa phương cung ứng
các sản phẩm đặc sản, đặc trưng; sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm có
tiềm năng xuất khẩu trên cả nước; hàng lương thực, thực phẩm an toàn tham gia
trưng bày hàng hoá tại Hội chợ triển lãm bên lề Hội nghị;
(Đăng ký đại biểu và đăng kỷ doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 2 và 3)
3. Làm đầu mối rà soát doanh nghiệp uy tín của địa phương, phối hợp với
Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kết nối online trước, trong
và sau Hội nghị.
(Nội dung cụ thể của Hội nghị theo Phụ lục 1 đỉnh kèm)

Cập nhật dữ liệu doanh nghiệp trên website www,ketnoicimgcau.vn (hỗ
trợ kỹ thuật: Ông Nguyễn Anh Khoa 0933.237.817, Ông Trịnh Tuấn Kiệt
0907.891.615) trước ngày 10 tháng 8 năm 2020.
Danh sách đăng ký đại biểu và doanh nghiệp gửi trước ngày 20 tháng 8
năm 2020 về đầu mối sau để tổng họp và triển khai:
1. Bà Trần Thu Hà, Phòng Điều tiết cung cầu, Vụ Thị trường trong nước,
Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; E-mail:
hatrt@moit.gov.vn; Điện thoại: 024.22205501;
2. Ông Nguyễn Minh Hùng (0989.835.779)/Ồng Nguyễn Hồng Quân
(0933.638.568), Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ
Chí Minh, số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Email: hoptacthuongmai@tphcm.gov.vn/ điện thoại: 028.38291670./.
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PHU LUC 1
Kế hoạch tổ chức "Hội nghị tổng kết Chương trình Hợp tác thương mại
giai đoạn 2016 - 2020 và Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố
Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2020"
1. Chủ trì Hôi nghi: Lãnh đao Bô Công Thương, Lãnh đao ƯBND Thành
phỐHoOiiMmh.
2. Thòi gian tổ chức: 04 ngày, từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 9 năm 2020
(từ thứ 4 đến thứ 7)
3. Địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, số 01 đường Lữ Gia,
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nội dung
4.1. Hình thức tổ chức
- Tổng kết Chương trình Hợp tác thương mại giữa Thành phố Hồ Chí
Minh và các tỉnh, thành giai đoạn 2016 - 2020; ký kết triển khai giai đoạn 2020 2025.
- Các Hội nghị, nhà cung ứng: tiếp xúc, giải đáp, kết nối giữa các nhà phân
phối và đơn vị cung ứng tiềm năng nhằm hỗ ừợ, kích cầu tiêu dùng nội địa, mở
rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
- Tổ chức kết nối trực tiếp, kết nối online.
- Triển lãm giới thiệu sản phẩm đặc sản, đặc trưng các địa phương, sản
phẩm công nghiệp hỗ ừợ, sản phẩm có tiền năng xuất khẩu trên cả nước.
4.2. Thành phần Ban tổ chức
- Cơ quan chỉ đạo tổ chức thực hiện : Bộ Công Thương và UBND Thành
phố Hồ Chí Minh.
'
- Đon vị thực hiện: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Thị trường trong nước; Sở Công Thương; Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trên cả nước...
.
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PHU LUC 2
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH:
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
Tham gia "Hội Chợ triển lãm kết nối cung - cầu hàng hoá giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành
năm 2020"
STT Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Đại diện
(Họ tên, số
điện thoại)

Sản phẩm chính Mô tả chất lượng Khả năng
cung ứng

Thị trường
hiện tại

Nhu cầu kết nổi

1
2

Lưu Ỷ:
- Tuỳ vào số lượng doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng hoá, Ban tổ chức sẽ bố trí (miễn phí) gian hàng trưng
bày chung. Quy cách mỗi gian hàng:
+ Kích thước gian hàng: 03m X 03m X 2,5m
+ Trang bị: 01 bàn, 02 ghế, thảm, quạt
+ Trang trí: bảng tên "tên địa phương"
+ Điện công suất lớn (trang bị tủ đông, tủ lạnh, hồ cá.. .)'• chủ động đăng ký trước
- Các địa phương tự chủ: trang trí gian hàng, thuê thêm bàn, ghế, kệ...
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PHU LUC 3
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH:
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
Tham gia "Hội Chợ kết nối cung - cầu hàng hoả giữa Thành phố Hồ Chí Minh vói các tỉnh, thành năm 2020"
STT

Tên đai
• biểu

Chức vu•

Điện thoại liên hệ

1
2
...
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