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CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

 

Số:              /XTTM-XTĐT 

V/v thay đổi kế hoạch tổ chức Đoàn giao 

dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   

Hà Nội, ngày           tháng     năm 2022 

 
 

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Bộ Công Thương có công văn số 2242/BCT-

XTTM gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc mời tham 

gia đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 01 

tháng 8 trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 

2022. Căn cứ tình hình thực tế về thời gian, thủ tục xin cấp thị thực vào hai nước, 

Cục Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo Quý Sở về việc thay đổi kế hoạch 

tổ chức chương trình, cụ thể như sau: 

1. Thời gian dự kiến: Từ ngày 01 đến 10 tháng 9 năm 2022 

2. Địa điểm: Milan, Rome (I-ta-li-a) và Frankfurt (Đức) 

3. Chương trình dự kiến: gửi kèm 

4. Thời hạn đăng ký tham gia: Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Chị Phạm Thị Thu Thảo  

SĐT: 082.826.2266 (Di động), 0243. 826.2266 (Máy lẻ: 126) 

Email: investprocen@vietrade.gov.vn / thaoptt.vietrade@gmail.com 

Kính đề nghị Quý Sở hỗ trợ, thông báo tới các doanh nghiệp địa phương 

quan tâm đăng ký tham gia đoàn công tác. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Phòng KHTC, Phòng CSXTTM (để p/h);  

- Lưu: VT, XTĐT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Bá Phú 
 

2080 01 06
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CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

ĐOÀN GIAO DỊCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI I-TA-LI-A VÀ CHLB ĐỨC  
Thời gian: Từ ngày 1/9/2022 đến ngày 10/9/2022 

Điạ điểm: Milan, Rome (I-ta-li-a), Frankfurt (Đức) 

 

Ngày  Nội dung công việc 

Thứ Năm 

1/9 

22:30 
Đoàn rời Việt Nam đi Milan, I-ta-li-a 

Thứ Sáu 

2/9 

10:25 Đoàn đến Milan, I-ta-li-a 

Chiều Khảo sát thị trường bán lẻ I-ta-li-a 

Thứ Bảy 

3/9 

 

Sáng 
Đoàn di chuyển đi Bergamo thăm quan Hội chợ Fiera di Sant Alessandro 

– Hội chợ dành riêng cho nông nghiệp, máy móc nông nghiệp và các sản 

phẩm thực phẩm. 

 

Chiều 
Đoàn di chuyển về Milan 

Chủ 

Nhật 

4/9 

Sáng 
Làm việc với 01 Tập đoàn bán lẻ/ Hệ thống chuỗi siêu thị tại I-ta-li-a 

Chiều Đoàn di chuyển tới Rome, I-ta-li-a 

Thứ Hai 

5/9 

Sáng Hội nghị Xúc tiến thương mại Việt Nam – I-ta-li-a và chương trình giao 

thương 

Chương trình dự kiến thu hút 80-100 đại biểu từ Chính phủ, các hiệp hội 

ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp Việt Nam và I-ta-

li-a trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm, công nghệ chế biến thực phẩm… 

Bố trí mỗi doanh nghiệp Việt Nam có một bàn làm việc 1:1 với các doanh 

nghiệp I-ta-li-a 

Chiều Làm việc với Phòng thương mại I-ta-li-a hoặc Liên đoàn giới chủ I-ta-li-a 

Thứ Ba 

6/9 

Sáng Làm việc với một số doanh nghiệp nhập khẩu I-ta-li-a trong lĩnh vực nông sản, 

thực phẩm, dệt may, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, chế biến chế tạo… 

14:40  

–  

15:55 

Di chuyển tới Frankfurt, Đức 

Thứ Tư 

7/9 

Sáng Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức và chương 

trình giao thương 
Chương trình dự kiến thu hút 80-100 đại biểu từ Chính phủ, các hiệp hội, tổ 

chức xúc tiến thương mại và đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam và Đức trong 

lĩnh vực nông sản, thực phẩm, dệt may, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, chế 

biến chế tạo… 

Bố trí mỗi doanh nghiệp Việt Nam có một bàn làm việc 1:1 với các DN Đức 

Chiều Làm việc với một số doanh nghiệp nhập khẩu Đức  

Thứ Năm 

8/9 

Sáng Khảo sát thị trường bán lẻ Đức 

Chiều Khảo sát kho hàng và làm việc với doanh nghiệp đầu mối phân phối tại 

Frankfurt, Đức 

Thứ Sáu 

9/9 

13:55 
Đoàn rời Frankfurt về Việt Nam 

Thứ Bảy 

10/9 

06:25  
Đoàn về đến Viêṭ Nam, kết thúc chương trình 
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