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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:          /SCT-TM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày       tháng    năm  
V/v mời tham dự Hội thảo tập huấn và 

kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các 

hệ thống phân phối nước ngoài theo 

hình thức trực tuyến  

(ngành hàng phi thực phẩm). 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố;  

- Các Hội/Hiệp hội trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành hàng   

phi thực phẩm. 

 

Sở Công Thương Đồng Nai nhận được Công văn số 6465/BCT-AM ngày 

31/8/2020 của Bộ Công Thương về việc mời tham dự Hội thảo tập huấn và kết 

nối doanh nghiệp xuất khẩu với các hệ thống phân phối nước ngoài theo hình 

thức trực tuyến (Đính kèm).  

Sở Công Thương thông tin chương trình Hội thảo trực tuyến tập huấn, 

nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn tham gia vào 

chuỗi cung ứng và kết nối giao thương để xuất khẩu cho các Tập đoàn: Walmart, 

Central Group, Aeon đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh nắm 

thông tin và đăng ký tham dự, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020. 

2. Hình thức: Trực tuyến, sử dụng phần mềm Cisco Webex trên máy tính 

có kết nối mạng và Webcam, link phòng họp sẽ được gửi vào email doanh 

nghiệp trong vòng 48 giờ trước khi bắt đầu. Doanh nghiệp đăng ký online tại 

http://bit.ly/nofoodworkshop (mã QR code và hướng dẫn sử dụng theo Công văn 

số 6465/BCT-AM đính kèm).   

3. Ngành hàng: Phi thực phẩm (Các mặt hàng ưu tiên: Gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ; Điện tử; Đồ dùng trong bếp; Đồ chơi; Đồ gia dụng; Sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ; Đồ gốm; Thiết bị y tế phòng chống dịch; Quần áo; Giày dép; Ba 

lô, túi xách).  

4. Thành phần dự kiến: Đại diện Bộ Công Thương, Sở Công Thương 

các tỉnh, thành phố, chuyên gia về tiêu chuẩn hàng hóa và thu mua của các tập 

đoàn: Walmark, Central Group, Aeon và các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.  

5. Chương trình: Chương trình chi tiết gửi kèm Công văn số 6465/BCT-

AM ngày 31/8/2020 của Bộ Công Thương. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ 

Công Thương; Người liên hệ: Chị Đỗ Việt Hà, điện thoại: 02422.205.382, di 

động: 0938.493.320, email: goglobal.gov.vn@gmail.com. 
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Trên đây là thông tin chương trình Hội thảo trực tuyến tập huấn, nâng cao 

năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn tham gia vào chuỗi 

cung ứng và kết nối giao thương để xuất khẩu cho các Tập đoàn: Walmart, 

Central Group, Aeon, Sở Công Thương thông tin đến UBND các huyện, thành 

phố, các Hội/Hiệp hội trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị phối hợp thông tin 

đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành hàng phi thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh nắm thông tin và đăng ký tham dự.  

Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến đề nghị 

đăng ký online theo hướng dẫn tại mục 5 Công văn này và gửi thông tin doanh 

nghiệp (bao gồm: tên doanh nghiệp, họ tên người liên hệ, số điện thoại, email) 

về Sở Công Thương – Số 2 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 0251.3822.216 hoặc số di động 

0935.323.399 (gặp Thùy) trước ngày 11/9/2020 (thứ Sáu) để tổng hợp danh 

sách gửi Bộ Công Thương.    

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng QLCN; 

- TT XTTM; 

- TT KC&TVPTCN;  

- Lãnh đạo Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, TM.Thuyvtn 

 
 <6465/BCT-AM/2020> 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lộc 

Mời Doanh nghiệp 
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