
 

 

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 5 năm 2022 

V/v gửi thông tin kết nối xuất 

khẩu nông sản sang thị trường Ai 

Cập. 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 110/CNV-ĐP ngày 16/5/2022 của 

Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao về việc cung cấp thông tin hỗ trợ xúc tiến với các 

đối tác Ai Cập, trong đó Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập thông tin đang triển 

khai kết nối với các đối tác nhập khẩu nông sản (dừa, gạo, quế, hồi...), thuỷ sản, 

khai khoáng, vật liệu xây dựng... tại Ai Cập để thúc đẩy hợp tác giữa địa phương 

và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác này. 

Trên cơ sở giới thiệu, đề nghị của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và Đại sứ 

quán Việt Nam tại Ai Cập, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp của 

tỉnh tiếp cận thông tin, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị 

trường xuất khẩu cho nông sản địa phương với thị trường Ai Cập và một số 

nước khác thuộc Châu Phi, Sở Ngoại vụ đề nghị Sở Công Thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và 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 với Sở Ngoại vụ hoặc liên hệ trực tiếp với đầu mối 

hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập như thông tin tại văn bản của Cục 

Ngoại vụ đã cung cấp (đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ để nắm, tổng hợp, 

hỗ trợ khi cần thiết). 

Sở Ngoại vụ trân trọng gửi thông tin, đề nghị Sở Công Thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quan tâm, phối 

hợp thực hiện./.  

(Gửi kèm Công văn số 110/CNV-ĐP của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao) 

 

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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