Các cơ quan được giao và phối hợp triển khai gồm: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, Cục Công
nghiệp - Bộ Công Thương và có sự tham gia của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng, Ban Quản lý
Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Đảng ủy Khu công nghệ cao
và các khu công nghiệp Đà Nẵng, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Trung
tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa miền Trung, Cơ quan hợp tác thương mại Hoa kỳ USAID, Sở Công
Thương tỉnh Quảng Nam và 15 tỉnh, thành phố trên cả nước và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, nhà
đầu tư nước ngoài, đơn vị có liên quan.
“Hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ - Đà Nẵng 2019” sẽ được tổ chức kết hợp với việc trưng bày, giới
thiệu, quảng bá các sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp tham gia Hội nghị; chia làm hai khối: Khối doanh
nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước cần tìm khách hàng tiêu thụ sản phẩm và Khối doanh nghiệp sản xuất,
lắp ráp ô tô, máy móc thiết bị khác cần tìm đơn vị cung ứng linh kiện, phụ tùng.
Doanh nghiệp tham gia sẽ được bố trí bàn trưng bày miễn phí theo từng cụm tùy theo số lượng đăng ký (Ban
Tổ chức sẽ in card tên cho từng doanh nghiệp đã đăng ký). Đồng thời, đề nghị Quý doanh nghiệp cung cấp
thông tin nhu cầu (theo Phiếu khảo sát song ngữ Anh - Việt đính kèm) và slide thông tin, giới thiệu sản
phẩm của các doanh nghiệp tham gia Hội nghị (03-05 slide/mỗi đơn vị) để Ban Tổ chức trình chiếu liên tục
tại Hội nghị.
Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của
Quý đơn vị, doanh nghiệp, góp phần vào sự thành công của Hội nghị.
Vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 02/7/2019 (thứ Ba) qua số điện thoại 0236.3898.277 hoặc
0905.181.652 (gặp Anh Hòa); Email: hoan1@danang.gov.vn (Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công
Thương thành phố Đà Nẵng; Tầng 19 - Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng).
Vui lòng xác nhận đăng ký trưng bày sản phẩm, catalogue, slide và nhận trưng bày thông qua Chị Xuân:
0914.169.170, Chị Quyên: 0982.190.038 (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng)./.

