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                         Kính gửi: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

                                         tỉnh Đắk Nông 
 

           

 Thực hiện Kế hoạch Xúc tiến Thương mại địa phương năm 2022 được 

UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 

18/02/2022; Công văn số 1132/SCT-CN, ngày 30/5/2022 của Sở Công Thương 

tỉnh Ninh Thuận về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung- Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận.  

 Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên năm 2022 là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện do Bộ 

Công Thương chỉ đạo thực hiện, quy mô Hội chợ với trên 200 gian hàng tiêu 

chuẩn. Thông qua Hội chợ giúp các địa phương, doanh nghiệp trưng bày, giới 

thiệu tiềm năng phát triển các mặt hàng CNNTTB, các ngành nghề truyền thống, 

hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các 

tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố trong 

cả nước tiềm kiếm đối tác, phát triển tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở 

công nghiệp nông thôn ổn định sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ. Với nhiều 

ý nghĩa thiết thực, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đắk Nông 

tổ chức Đoàn tham gia Hội chợ trên với các nội dung sau: 

 - Thời gian: Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022. 

- Địa điểm: Khu vực Quần thể Quảng trường – Tượng đài, đường 16/4, 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

- Sản phẩm trưng bày: Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, 

OCOP, sản phẩm chủ lực, tiềm năng của tỉnh, sản phẩm truyền thống, thủ công 

mỹ nghệ, ... 

- Chính sách hỗ trợ: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia 

Hội chợ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, vận 

chuyển sản phẩm. 

- Thời gian đăng ký: Trước ngày 05/8/2022 

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông dự kiến tổ 

chức 04 gian hàng thành 01 gian hàng chung của tỉnh để quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm của doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tại Hội chợ. Doanh nghiệp có nhu cầu 

trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong gian hàng chung của tỉnh thì đăng ký với 

Trung tâm để tổng hợp, sắp xếp.  



Mọi thông tin chi tiết và đăng ký tham gia vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông; Khu hành 

chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

 Điện thoại: 02612.246.951 hoặc 0795.545.545 (Đ/c Chuyên) 

Với nội dung trên, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đắk 

Nông thông báo đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh biết, đăng ký tham gia./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công Thương (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Hội nông dân tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Trung tâm; 

- Lưu VT, XTTM 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Kim Lên 
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