
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số:        /SNgV-LSHTQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2022 

V/v  đề nghị phối hợp cung cấp 

thông tin doanh nghiệp tại Việt 

Nam cho Đại sứ quán Việt Nam 

tại Italia. 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Công Thương; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

Sở Ngoại vụ nhận được Công điện số IRO CD 108 đề ngày 02/6/2022 của 

Đại sứ quán Việt Nam tại Italia, trong đó Đại sứ quán Việt Nam tại Italia có đề 

nghị các địa phương của Việt Nam giới thiệu, cung cấp thông tin các doanh 

nghiệp có năng lực, uy tín sản xuất một số mặt hàng có thể xuất khẩu sang thị 

trường Italia. 

Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất trong nước và giúp các doanh nghiệp tìm 

kiếm thêm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu, theo đề nghịcủa các đối tác 

Italia về nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng, tiêu chuẩn sản xuất...., Đại sứ quán 

Việt Nam tại Italia đề nghị các địa phương giới thiệu các doanh nghiệp có uy tín, 

sản xuất các sản phẩm hàng hoá (có danh mục sản phẩm kèm theo) để Đại sứ 

quán sàng lọc và giới thiệu cho các đối tác Italia.  

Trên cơ sở Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Italia, Sở Ngoại vụ đề 

nghị Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp thông báo, khuyến 

khích cộng đồng doanh nghiệp địa phương và các tổ chức, cá nhân quan tâm, có 

nhu cầu liên hệ trực tiếp để đăng ký với đầu mối Đại sứ quán Việt Nam tại 

Italia, Thương vụ sứ quán Việt Nam tại Italia, di động : +39 3470981570,  

email: it@moit.gov.vn , đồng thời gửi cho Sở Ngoại vụ để tổng hợp. 

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo, đề nghị Sở Công Thương và Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện./.  

(Gửi kèm Công điện số IRO CD 108 đề ngày 02/6/2022 của Đại sứ quán 

Việt Nam tại Italia). 

 

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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