
 

Số 07, đường Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai        

ĐT: (0251). 3842596        Fax: (0251). 3842935 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số:      2864         /SNgV-HTQT 

V/v đăng ký tham dự Chương trình kết 
nối doanh nghiệp Việt Nam – 

Saskatchewan (Canada) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2022 

      Kính gửi:  

 - Sở Công Thương; 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp. 

Sở Ngoại vụ nhận được Văn bản số 367/CNV-ĐP ngày 21/11/2022 của Cục 

Ngoại vụ về việc mời tham dự Chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam – 

Saskatchewan (Canada) (đính kèm).  

Văn phòng đại diện tỉnh bang Saskatchewan (Canada) tại Việt Nam và Cơ 

quan Xúc tiến Thương mại - Xuất khẩu của bang Saskatchewan sẽ tổ chức 

Chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Saskatchewan. Saskatchewan là 

một tỉnh bang miền tây của Canada, được phong danh hiệu “vựa lúa mì của 

Canada”. Đoàn doanh nghiệp của tỉnh bang Saskatchewan gồm 06 doanh nghiệp 

lần đầu tiên thăm, tìm hiểu thị trường Việt Nam (thông tin kèm theo); có nhu cầu 

gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nhập khẩu nông 

sản, ngũ cốc, lúa mì, hạt. 

- Thời gian: 08h30 – 12h30, ngày 06/12/2022 (thứ Ba). 

- Địa điểm: Khách sạn Sheraton (Ballroom VIP 3-4), số 88 Đồng Khởi, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.  

- Chương trình: (i) Gặp gỡ, giao lưu doanh nghiệp và (ii) Ăn trưa kết nối. 

Sở Ngoại vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký tham dự chương trình nêu 

trên, đồng thời đề nghị Sở Công Thương chủ trì và triển khai nội dung đến Hiệp 

hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai và các đơn vị doanh 

nghiệp kinh doanh, thương mại liên quan trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự. 

Sở Ngoại vụ thông tin đến các cơ quan, đơn vị để phối hợp triển khai thực 

hiện, đồng thời gửi văn bản đăng ký về Sở Ngoại vụ trước ngày 27/11/2022 để 

tổng hợp danh sách đăng ký theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, HTQT. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                

Nguyễn Viết Thắng 
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