
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      BAN QUẢN LÝ CÁC KCN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

            Số :             /BQL-DN                     Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày      tháng  10  năm 2021 

V/v tham dự Hội thảo trực tuyến về 

Thương mại và Đầu tư Bangladesh 

ngày 29/10/2021 

 

                                Kính gửi:  Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp; 

Ngày 13/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 3423/SKHĐT-ĐT về 

việc về tham dự Hội thảo trực tuyến về Thương mại và Đầu tư Bangladesh vào ngày 

29/10/2021, theo đó Bộ Thương mại Bangladesh và Phòng Thương mại – Công 

nghiệp Vùng Dhaka (DCCI) tổ chức Hội nghị trực tuyến về Thương mại và Đầu tư 

Bangladesh. Hội nghị sẽ không thu phí tham dự. Hội nghị chuyên đề dành cho nhóm 

Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam dự kiến tổ chức ngày 29/10/2021 

(có các phiên trao đổi, kết nối doanh nghiệp giao thương, đầu tư (B2B). Hội nghị 

nhằm thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, khuyến khích thành phần tham dự là các 

doanh nghiệp, hiệp hội quan tâm hợp tác đầu tư vào 09 lĩnh vực:  

(i) Cơ sở hạ tầng (cơ sở vật chất, hậu cần – vận tải và năng lượng);  

(ii) Công nghệ thông tin/dịch vụ CNTT và Fintech;  

(iii) Dược phẩm;  

(iv) Ô-tô và cơ khí nhẹ; 

(v) Hàng da;  

(vi) Hàng nhựa; 

(vii) Nông sản và thực phẩm chế biến; 

(viii) Đay và dệt may;  

(ix) Hàng tiêu dùng nhanh và kinh doanh bán lẻ.  

Ban Quản lý các KCN xin thông tin đến các doanh nghiệp được biết và 

đăng ký tham dự diễn đàn nêu trên tại: https://registration.dhakachamber.com/, 

hướng dẫn đăng ký tham dự hội nghị tại: 

http://www.summit.dhakachamber.com. Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ cô 

Nguyễn Thị Thuỳ Liên – chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ; điện 

thoại 0906671139./. 
   

 

Nơi nhận:                        
-  Website BQL các KCN;                                                                     

- Lưu: DN,  VT  .  

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Hữu Thông 

 

https://registration.dhakachamber.com/
http://www.summit.dhakachamber.com/
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