
 UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:            /SCT-TMXNK 

V/v thông tin về Chương trình Tuần lễ 

Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày 

Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày        tháng 4 năm 2021 

         

  

  

 Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, 

    xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. 
   

Sở Công Thương nhận được văn bản số 567/XTTM-PTNL ngày 18/3/2021 

của Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương thông tin về Chương trình Tuần 

lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021. 

Sở Công Thương thông báo đến doanh nghiệp các hoạt động của Tuần lễ Thương 

hiệu quốc gia 2021 cụ thể như sau: 

1. Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng 

Thương hiệu quốc gia Việt Nam gửi tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhân 

ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 (đính kèm). 

2. Các chương trình trong khuôn khổ Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021: 

a) Lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021 và Diễn đàn Thương 

hiệu Việt Nam (Kết hợp trực tiếp và trực tuyến): 

- Thời gian: ngày 19/4/2021 

- Địa điểm: Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Công Thương 

- Thông tin sự kiện: http://event.vietrade.gov.vn/diendanthqg2021 

b) Hội thảo “Tận dụng đòn bẩy Thương hiệu quốc gia Việt Nam – Nâng tầm 

thương hiệu sản phẩm Việt” (Chương trình đính kèm): 

- Thời gian: ngày 22/4/2021 

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội 

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Công Thương 

3. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4:  

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phối hợp phổ biến thông tin về các hoạt động 

trong khuôn khổ Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021 (từ ngày 19/4/2021 đến 

25/4/2021) trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (Thư chúc mừng của Bộ 

http://event.vietrade.gov.vn/diendanthqg2021


trưởng Bộ Công Thương; thông tin về các chương trình trong khuôn khổ Tuần lễ 

Thương hiệu quốc gia 2021). 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

(Đính kèm văn bản 567/XTTM-PTNL ngày 18/3/2021 của Cục Xúc tiến 

thương mại – Bộ Công Thương kèm toàn bộ hồ sơ; Thư chúc mừng của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương; Phụ lục - Chương trình Hội thảo tại Hà Nội). 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện, TX, TP (VBĐT-Phối/h); 

- Sở TT&TT (VBĐT-phối/h); 

- Website Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT, TM-XNK (HH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Thị Thu Cúc 
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