
Số: 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.  

Email: sct@dongnai.gov.vn   Website: sct.dongnai.gov.vn ĐT: (0251) 3823317, Fax: (0251) 3823319.  

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:             /SCT-CN 

V/v mời doanh nghiệp đăng ký tham 

gia “Hội nghị kết nối công nghiệp hỗ 

trợ thành phố Đà Nẵng năm 2022”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2022 

Kính gửi: 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai; 

- Tổ điều phối viên xúc tiến phát triển CNHT tỉnh Đồng Nai; 

- Các doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ. 

Sở Công Thương nhận được văn bản số 2007/SCT-QLCN ngày 26/8/2022 

của Sở Công Thương Thành phố Đà Nẵng về việc mời tham dự và thu thập thông 

tin phục vụ tổ chức Hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Thành phố Đà 

Nẵng năm 2022. 

Theo đó, Sở Công Thương Thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Công Thương 

tỉnh Đồng Nai phối hợp làm đầu mối mời các doanh nghiệp sản xuất CNHT, cơ 

khí, điện tử và sản xuất lắp ráp ô tô, máy móc thiết bị khác đăng ký tham gia Hội 

nghị. Đồng thời phối hợp cung cấp thông tin nhu cầu của doanh nghiệp để thông 

tin, giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị. 

Sở Công Thương thông tin về “Hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ Thành 

phố Đà Nẵng năm 2022” dự kiến như sau: 

1. Thời gian: từ 7 giờ 00 – 15 giờ 00 ngày 03/11/2022 (thứ năm). 

2. Địa điểm: Khách sạn Nalod, 192 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng. 

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp. 

3. Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm; kết nối ký kết hợp đồng 

cung ứng, tiêu thụ sản phẩm: 

- Các doanh nghiệp/ đơn vị tham gia trưng bày các sản phẩm, hình ảnh, tài 

liệu để quảng bá, giới thiệu, chào hàng; dự kiến số lượng khoảng từ 70 – 100 

bàn/gian trung bày. Các doanh nghiệp/đơn vị gặp gỡ giao lưu, trao đổi trực tiếp 

hoặc kết nối hợp tác, ký kết hợp đồng, thỏa thuận ghi nhớ cung ứng, tiêu thụ sản 

phẩm… thông qua đăng ký nhu cầu và được Ban Tổ chức giới thiệu. 

- Sản phẩm, hình ảnh, tài liệu trưng bày (phân thành 02 khối): 

+ Khối doanh nghiệp CNHT trong nước cần tìm khách hàng tiêu thụ sản 

phẩm: Sản phẩm trưng bày gồm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của các doanh 
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nghiệp đã và đang sản xuất tại Việt Nam; hình ảnh, tài liệu quảng bá doanh nghiệp, 

đơn vị (hình ảnh, tài liệu giới thiệu về dây chuyền công nghệ, năng lực sản xuất, 

sản phẩm hàng hóa,…) 

+ Khối doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, máy móc, thiết bị khác cần tìm 

đơn vị cung ứng linh kiện, phụ tùng: Sản phẩm trưng bày gồm có sản phẩm, chi 

tiết, linh kiện phụ tùng cần tìm đơn vị cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất, 

lắp ráp ô tô, các loại máy móc, thiết bị khác; Hình ảnh, tài liệu quảng bá doanh 

nghiệp. 

4. Sở Công Thương đề nghị:  

- UBND các huyện, thành phố (triển khai đến các doanh nghiệp hoạt động 

trong CCN); Ban Quản lý các Khu công nghiệp (triển khai đến các doanh nghiệp 

hoạt động trong KCN); các Hội/Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (triển 

khai đến các doanh nghiệp thuộc Hội/ Hiệp hội); Tổ điều phối viên xúc tiến phát 

triển CNHT tỉnh Đồng Nai triển khai đến các doanh nghiệp ngành công nghiệp 

hỗ trợ chế tạo biết, đăng ký tham gia Hội nghị nêu trên. 

- Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đề nghị gửi danh sách đại biểu 

tham dự và điền thông tin vào Phiếu khảo sát (đính kèm) gửi về Sở Công Thương 

tỉnh Đồng Nai trước ngày 19/9/2022 để tổng hợp đăng ký. Đầu mối liên hệ: 

Huỳnh Duy (Zalo: 079 7933475) – Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai: Số 4, Nguyễn 

Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Sau thời gian nêu trên, các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia gửi 

hồ sơ trực tiếp cho Sở Công Thương Thành phố Đà Nẵng, số 24, Trần Phú, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng. 

Đính kèm: 

- Văn bản số 2007/SCT-QLCN ngày 26/8/2022 của Sở Công Thương Thành 

phố Đà Nẵng. 

- Phiếu khảo sát thông tin nhu cầu doanh nghiệp. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- TTKC&TVPTCN, TTXTTM; 

- Phòng KT/KTHT các huyện, thành phố; 

- Chi hội ngành CNHT – Hội DN trẻ tỉnh ĐN; 

- Lưu: VT, CN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Phương 
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