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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16tháng 01năm 2019 

  

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các quận/huyện; 

- Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố; 

- Hội Lương thực thực phẩm Thành phố. 

 

 
 

Thực hiện Văn bản số 296/VP-KT ngày 09/01/2019 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân Thành phố về đề nghị Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại và Đầu tư thông tin về Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê 

lần thứ 7 năm 2019 cho các doanh nghiệp thành phố biết, đăng ký tham gia theo 

nhu cầu; Sở Công Thương thông báo như sau: 

Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê lần thứ 7 năm 2019 được Sở 

Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức từ ngày 09/3/2019 đến ngày 13/3/2019 tại 

số 70 - 72, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 

với quy mô trên 600 gian hàng, nhằm tạo điều kiện để các tỉnh, thành phố, các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham gia hoạt động giới thiệu, quảng bá 

các sản phẩm từ cà phê, qua đó tăng cường mối quan hệ hợp tác, tìm kiếm cơ 

hội đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê.   

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị thông báo đến các doanh nghiệp 

Thành phố có nhu cầu tham gia liên hệ về Ban Tổ chức: Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại Đắk Lắk – Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk - Số 09 Nguyễn Tất 

Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại: 02623950993, 

02623641888; Fax: 02623807888./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Giám đốc Sở (b/c); 

 - Lưu VT, QLXNK.Hu. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Đông 
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