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V/v mời tham gia Hội chợ  

triển lãm xúc tiến thương mại Việt 

Nam – EU “Eco – Green Viet Nam 

Expo” 2022 tại Bungaria và Hy Lạp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

           Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng 04 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong các KCN  

 

 

Ngày 08/4/2022 Sở Công thương tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 

792/SCT-QLTM về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại Việt 

Nam – EU “Eco – Green Viet Nam Expo” 2022 tại Bungaria và Hy Lạp. Thực hiện 

công tác phối hợp,  Ban Quản lý các KCN thông báo đến các doanh nghiệp trong 

các KCN được biết và đăng ký tham gia hội chợ với nội dung chính như sau: 

1. Mục đích, ý nghĩa: Giới thiệu, kết nối tạo ra cơ hội kinh doanh, xúc tiến 

thương mại giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các nước Châu Âu trong 

lĩnh vực sản xuất, chế biến và phân phối các sản phẩm sạch, thân thiện với môi 

trường từ nông, lâm, thủy sản.... 

2. Thời gian: (dự kiến)  

- Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 29/5/2022 tại Bulgaria. 

- Từ ngày 31/5/2022 đến ngày 03/6/2022 tại Hy Lạp. 

3. Địa điểm:  

- Trung tâm triển lãm Quốc tế - Sofia – Bulgaria. 

- Vườn cung điện “Zappeion” Athens – Hy Lạp. 

4. Lĩnh vực sản phẩm:  

- Các nhóm sản phẩm nông – lâm – thủy sản dạng nguyên liệu và đã qua chế 

biến;  

- Nhóm rau, củ, hoa quả nhiệt đới;  

- Nhóm thiết bị nội, ngoại thất; hàng thủ công mỹ nghệ; vật liệu từ tre và 

các sản phẩm thân thiện với môi trường... 

5. Quy mô:  

- Tại Bulgaria từ 80 – 100 gian hàng trên diện tích 2.000 m2 tiêu chuẩn 

quốc tế tại Trung tâm triển lãm Quốc tế - Sofia; 



 

- Tại Hy Lạp từ 80 – 100 gian hàng trên diện tích 2.000 m2 tiêu chuẩn quốc 

tế tại Vườn cung điện “Zappeion” Athens. 

6. Đối tượng tham gia: 

- Các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong nước có đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật và ban tổ chức. 

- Các doanh nghiệp người Việt tại Châu Âu, các doanh nghiệp đến từ Châu 

Âu và nước sở tại. 

7. Nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình theo hướng dẫn thủ tục 

đăng ký của ban tổ chức (đăng ký trực tiếp và trực tuyến) 

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về: Công ty Cổ phần Tusker Việt 

Nam; địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Harley Davidson, số 40 Ngô Gia Tự, phường Đức 

Giang, quận Long Biên, Hà Nội; điện thoại: +84 398 758 488; email: 

expo@tuskervn.com/hsqt@tuskervn.com. 

Ban Quản lý các KCN xin trân trọng thông tin đến các Doanh nghiệp Khu 

công nghiệp được biết và tham dự nếu có nhu cầu./. 

 

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- VP ( Để đăng Website) 

- Lưu: VT, DN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Tràn Hữu Thông 
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