
UBND TỈNH  CAO BẰNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:         /SCT-TTKC&XTTM 

V/v hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc 

trưng, tiêu biểu của tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày      tháng  8  năm 2022 

 

                              Kính gửi:       

                 -  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;  

                                     - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư/ Trung tâm Xúc tiến       

Thương mại các tỉnh thành phố; 

        - UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; 

     - Các doanh nghiệp, siêu thị, nhà hàng trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2277/KH-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng  về việc ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương giai đoạn 2021-2025. 

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ các Doanh nghiệp, 

Hợp tác xã, Hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ổn định và thúc đẩy 

phát triển sản xuất, quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm đối tác, kết nối mở rộng thị trường 

tiêu thụ các sản phẩm đặc hữu của tỉnh Cao Bằng năm 2022. Sở Công thương Cao 

Bằng trân trọng đề nghị: 

1. Sở Công Thương; Trung tâm xúc tiến Đầu tư/ Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

các tỉnh, thành phố, hỗ trợ giới thiệu, kết nối với các nhà phân phối, hệ thống siêu thị, 

trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích...trên địa bàn liên kết tiêu thụ các sản phẩm của 

tỉnh Cao Bằng. 

2. UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; các doanh nghiệp, siêu thị, nhà hàng  

quan tâm giới thiệu và hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Cao Bằng trong hệ 

thống siêu thị, cửa hàng các kênh phân phối của đơn vị.  

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương Cao Bằng, địa 

chỉ tổ 11, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, gmail: caobangtc@gmail.com, Chuyên viên: 

Vũ Anh Tuấn - Điện  thoại: 083.8084.887./. 

- Truy cập vào địa chỉ  Website: http://caobangtrade.vn 

http://caobangtrade.vn/


- Liên hệ trục tiếp các đầu mối theo danh sách gửi kèm 

Sở Công Thương Cao Bằng rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các quý 

cơ quan, đơn vị.  

Trân trọng cảm ơn! 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố(p/h); 

- Sở NN&PTNT(p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm TTKC&XTTM; 

-Website: socongthuong.caobang.gov.vn; 

- Lưu VT. 
 

     KT. GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

      Nông Văn Khương 
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