Người ký: Ban Quản lý các
Khu công nghiệp Đồng Nai
Email:
bqlkcn@dongnai.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Đồng Nai
Thời gian ký: 15.03.2022
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UBND TINH DONG NAT
BAN QUAN L
CAC KHU CONG NGHIP
S6:

gj /KCNDN-DN

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tu' do - Hinh phüc
DngNai, ngày '/5 tháng 3 nám 2022

V/v mYi tham du Din dan Doanh
nghip An D - Vit Nam lan thi'r 2.
KInh gCri: Các doanh nghip tai các KCN tinh Dng Nai.
Sâ K hoich và Du tu có van bàn s 847/SKHDT-KTDN ngày 11/3/2022
v vic m?ñ các doanh nghip trong linh virc c khI, ban lé, cong nghip phii trg,
thwng mi din tir, k thut s, nông san và thirc phrn tham di,r Din dan
Doanh nghip An DO - Vit Nam thn thir 2;
Din dan Doanh nghip An DO - Vit Nam 1n thir 2 nm trong chui sr
kin ki nim 50 nàm thit 1p quan h ngoi giao An DO và Vit Nam, din dan
duçic t chCrc vâi mic dIch tang cuông k& ni và nâng cao hiu qua hp tác phát
trin hiu qua trong 11th vl;rc thrnmg mai và du tu gitta hai quc gia.
- Thii gian: 10:00 — 13:30 ngày 17/3/2022 (thu Näm).
- HInh thüc: Trirc tip kt hçip trirc tuyn.
- NOi dung chi tit: theo van bàn s 847/SKHDT-KTDN ngày 11/3/2022 cüa
S& K hoach và Du tu (dInh kern).
- Link dang k: https://forms.gle/8LiD6j 1mf7rZK8xN7
Ban Quàn 1 các Khu cOng nghip thông báo dn các doanh nghip d bit
và dang k tham dr Din dan.
Trân tr9ng.
Noi nhân:
- Nhix trên;
- Länh dao Ban;
- Website BQL;
- Luu VT, QLDN (H).

KT. TRU'(NG BAN
PHOTRUONG BAN
CON
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S 26, duô'ng 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai
Fax: (0251) 3892379
DT: (0251)3892378(251-255)
Website: http://diza.dongnai.gov.vn
E-mail: diza@diza.vn; bqlkcndongnai.gov.vn

UBND TINH DONG NAI
O' K1 HOiCH VA DAU TU'

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
D(c 1p - Tir do - Hnh phñc

So: 847/SKHDT-KTDN

Dóng Nat, ngây 11 tháng 3 nãm 2022

V/v rni tharn dr Diên dan Doanh
nghip An d - Vit Narn lan th 2.
KInh gui:
- Các S: Cong Thuung, Nông nghip và
Phát triên nông thông, Ngoti vv;
- Ban Quãn l' các Khu cong nghip tinh.
Thirc hin chi dao cüa UBND tinh tti van ban s 2490/UBND-THNC ngày
10/3/2022 ye viêc üy quyên Lãnh do S Kë hoch vâ Dâu tr và các S ngành
tham dr Diên dan Doanh nghip An d - Vit Narn lan thir 2, ci th:
Din dan Doanh nghip An d - Vit Nam lan thu 2 nrn trong chui sir
kiên kS' niêm 50 näm thiêt l.p quan h ngoi giao An D vâ Vit Nam. Diên dan
dugc tO chuc vo'i miic dIch tang cu'O'ng kêt nOi vâ nâng cao hiu qua hç'p tác phát
triên hiêu qua trong linh virc thu'ang mi và dâu tu giira hai quôc gia, dc bit
trong các lTnh virc Cci khI, Ban lé, COng nghip phi trg, Thng rni din to', K5'
thut sO, Nông san vâ Thic phâm
- ThO'i gian: 10h00 — 13h30 ngày 17/3/2022 (thfr Nàm).
- HInh tho'c: tnrc tiêp kët hcip trrc tuyên.
- Du'O'ng link däng k tham du: https://fornis.gle/8LiD6j1mf7rZK8xN7
SO' K hoach va Du tu trân trpng d nghj co quan, don vj lien quan chü
dng däng k' tham dir Din dan trirc tuyên bang cách truy cp qua du'O'ng link
a co' nhân six ciing tharn dir trrc tuyên Din dan nêu trCn, dông thOi thông báo
cho các doanh nghip trong linh vic co khi, ban lé, cong nghip ph tra, thuong
mai diën tu, k' thu.t so, nOng san vâ thirc phâm có nhu câu tim hiêu các co hi
dâu tu cüng nhu tim kiêm quan h dôi tác tiêrn näng trong các linh vixc tham dir
trpc tuyên có the däng k tham dix.
SO' K hoch và Du tu dê ngh các co quan, don vj quan tam phôi hp
thirc hin nôi dung trCn vâ gui van ban cu nhân sr tham gia Diên dan trrc tuyên
ye SO' Kê hoch và Dâu tu' tru'&c ngày 17/3/2022 dê tOng hp báo cáo UBND
tinh.
Trân trpng./.
No'i nhtuii:
- Nhu trên;
- UBND tinh (b/c);
- Luu: VT, KTDN.
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Vö Hoàng Phung
Dia chi: S 02, Nguyn Van Tn, Thanh BInh, Biên Hôa, Dông Nai.
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