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Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;  

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai. 

Sở Ngoại vụ nhận được Văn bản số 75/CV-FSC ngày 03/11/2020 của Trung 
tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế - Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh (FSC) 
về việc mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị trực tuyến kết nối doanh nghiệp Đồng 
bằng sông Cửu Long và doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ và hỗ trợ cung 
cấp danh sách các mặt hàng chủ lực để kết nối, do FSC, Hiệp hội Doanh nhân Việt 
Nam ở nước ngoài (BAOOV) và Hội doanh nhân Việt Nam tại Mỹ (VENUSA) đồng 
chủ trì tổ chức dự kiến vào ngày 12/11/2020. Điểm cầu chủ trì tại Trung tâm Báo chí 
Thành phố, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và doanh 
nghiệp kiều bào, đẩy mạnh công tác thông tin về hàng hóa, sản phẩm của các tỉnh 
phía Nam và tăng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua hệ thống phân phối 
của kiều bào và tăng tỷ lệ tiêu hàng Việt trong cộng đồng kiều bào, Sở Ngoại vụ đề 
nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, hỗ trợ triển khai mời các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh có nhu cầu tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 
tiêu thụ sản phẩm, kết nối cung – cầu vào thị trường Hoa Kỳ đăng ký tham gia Hội 
nghị trực tuyến trên. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
cung cấp danh sách 2-3 sản chủ lực của địa phương kèm theo thông tin giới thiệu sản 
phẩm tại Hội nghị. 

Do thời gian gấp, đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp hướng dẫn các doanh 
nghiệp chủ động đăng ký tham gia Hội nghị theo đường link 
https://docs.google.com/forms/d/1XHVuqqjPr-HTGpn2_cx6oM0trQLPs-
MpNcqmjp8szrI/viewform?edit_requested=true; đồng thời gửi Văn bản đăng ký tham 
dự Hội nghị của đơn vị về Sở Ngoại vụ trước ngày 09/11/2020 để tổng hợp, đăng ký 
với Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Văn phòng; 

- Phòng Hợp tác quốc tế; 

- Lưu: VT, HTQT<BP> 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Trần Quốc Toản 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ NGOẠI VỤ 

Số:             /SNgV-HTQT 
V/v tham dự hội nghị trực tuyến 

kết nối doanh nghiệp ĐBSCL và 

doanh nghiệp kiều bào tiềm năng 

tại Hoa Kỳ và hỗ trợ cung cấp 

danh sách các mặt hàng chủ lực 

để kết nối. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Đồng Nai, ngày       tháng  11 năm 2020 
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