
 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

            
            Số :        /KKT-QLDN 

V/v tham gia trao đổi giao  
thương trực tuyến về thị trường Ấn Độ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

           
Phú Yên, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

  
     Kính gửi: Doanh nghiệp trong các KCN và KKT Nam Phú Yên. 

 

Theo nội dung đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Văn bản số 125/SNgV-HTQT 
ngày 09/3/2022 v/v tham gia trao đổi giao thương trực tuyến về thị trường Ấn 

Độ để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương giữa tỉnh Phú Yên và Ấn 
Độ; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên khuyến khích các doanh nghiệp trong 

các KCN và KKT Nam Phú Yên tham gia các buổi giao thương trực tuyến kết 
nối doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Thứ Tư hàng tuần (dự kiến 16h00 đến 17h00). 

2. Hình thức: trực tuyến, ngôn ngữ tiếng Anh và có phiên dịch.  

3. Phương thức đăng ký: các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đề nghị 
kết nối vào đường link sau để được hướng dẫn đăng ký và tham dự: 

https://forms.gle/uzVCnyPME5iDgeE77 (từ 1-3 ngày trước khi hội nghị diễn 
ra). 

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, mở ra cơ hội 
hợp tác đầu tư, kinh doanh, xúc tiến thương mại, thông tin thị trường tại các địa 

phương là đầu tàu kinh tế của Ấn Độ.  

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên rất mong các doanh nghiệp quan tâm 

kết nối và tham dự thường xuyên./.    

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trưởng Ban QLKKT (báo cáo); 
- Phó Trưởng Ban QLKKT (để biết); 
- Lưu: VT, QLDN(T). 

KT.TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 

                                                                                Nguyễn Vũ Tố Quyên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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