
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:          /SNgV-LSHTQT 

V/v thông báo Triển lãm Quốc tế 

bằng hình thức trực tuyến do 

Thương vụ Việt Nam tại Sydney, 

Australia tổ chức  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.  

 
 

Ngày 09/11/2020, Sở Ngoại vụ nhận được Thư của ông Laurence Strano, Chủ 

tịch Hội đồng Doanh nghiệp Australia – Việt Nam (AVBC), trong đó thông tin về 

việcThương vụ Việt Nam tại Sydney, Australia dự kiến tổ chức Triển lãm Quốc tế 

bằng hình thức mô phỏng trên nền tảng Icloud, tầm nhìn ứng dụng AI – Marketing từ 

ngày 28/11/2020 đến 28/12/2020 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp thị sản 

phẩm đến các nhà nhập khẩu nước ngoài (đây là Triển lãm miễn phí). Quyền lợi doanh 

nghiệp tham dự: Được thiết kế gian hàng riêng và tương tác trên nền tảng mô phỏng; 

được trưng bày hình ảnh sản phẩm, video clip về hàng hóa; trao đổi trực tiếp với khách 

hàng là doanh nghiệp chuyên ngành; được quảng bá trên nhiều nền tảng; được đăng ký 

trình bày tại Hội thảo. AVBC đã đề xuất và được sự nhất trí của Thương vụ về việc 

mời các doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn tham dự Triển lãm trên.  

 Nhằm xúc tiến quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông lâm sản 

chủ lực, sản phẩm du lịch, danh lam thắng cảnh của tỉnh vào thị trường Australia nói 

riêng, thị trường thế giới nói chung, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị các Quý cơ quan, 

đơn vị xem xét, thông tin đến các doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký tham dự Triển lãm, 

cung cấp thông tin theo yêu cầu của Thương vụ Việt Nam tại Sydney (có thông tin đầu 

mối liên hệ nêu trong Thư của Chủ tịch AVBC và Hướng dẫn đăng ký tại Thư mời của 

Thương vụ Việt Nam tại Sydney gửi kèm Công văn này). Sau khi nhận được thông tin, 

hình ảnh, video clip của doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, Thương vụ Việt Nam tại Sydney 

sẽ dành cho tỉnh Lạng Sơn một gian hàng ảo riêng để triển lãm các sản phẩm nông lâm 

sản chủ lực, sản phẩm du lịch, danh lam thắng cảnh của tỉnh. 

 Đầu mối liên hệ của Sở Ngoại vụ: Bà Phạm Thị Hương, Phó Trưởng Phòng 

Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế, ĐT: 0358479368, Email: phamhuongnvls@gmail.com.  

 Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo./.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- P.LSHTQT; 

- Lưu VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Vân Thùy   
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