
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số: 

V/v mời tham dự Hội thảo kết hợp 

đào tạo kỹ năng xuất khẩu hàng nông 

thủy sản sang thị trường Nga và 

EAEU. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  tháng 10 năm 2021 

                                 

                      Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Liên minh hợp tác xã; 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch; 

- Trung tâm Khuyến công và tư vấn PT công nghiệp; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Hội Doanh nhân trẻ; 

- Các doanh nghiệp/HTX trên địa bàn tỉnh. 

 

Theo công văn số 1684/TM-QHQT ngày 14/10/2021 của Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam mời tham dự Hội thảo kết hợp đào tạo kỹ năng xuất 

khẩu hàng nông thủy sản sang thị trường Nga và EAEU,  

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, 

HTX trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham gia hội thảo với một số nội dung như 

sau: 

1. Mục tiêu: cung cấp thông tin, thị trường, cơ hội mới đối với hàng xuất 

khẩu của Việt Nam sang thị trường LB Nga và EAEU trong bối cảnh mới, đồng 

thời hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt 

Nam – EAEU mang lại. 

2. Thời gian: 13h30 – 17h00 ngày 02/11/2021 (Thứ 3) 

3. Hình thức: trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trước tuyến tại các điểm cầu 

4. Địa điểm trực tiếp: Hội trường số 1 – Trụ sở VCCI 

           Tầng 7 – Số 9 Đào Duy Anh – Hà Nội. 



 

 

Vui lòng quét mã QR để nhận mẫu phiếu đăng ký tham dự. Chi tiết liên hệ: 

C. Phước – Điện thoại 0936 498 086 (phuocna@vcci.com.vn). 

(Đính kèm công văn 1684/TM-QHQT ngày 14/10/2021 của Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam). 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- VCCI CN Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- GĐ và các PGĐ; 

- Trang tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, QLTM, VPS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Bích Hảo 
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