
 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI 

Tham dự Hội thảo khởi động dự án: Hỗ trợ Truy xuất hàng hóa  

và Phát triển xuất khẩu 

 

Ban Quản lý dự án Hỗ trợ Truy xuất hàng hóa và Phát triển xuất khẩu và Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ trân trọng kính mời 

Quý Doanh nghiệp tham dự Hội thảo khởi động dự án “Hỗ trợ Truy xuất hàng hóa và 

Phát triển xuất khẩu” do Chính phủ Austraila tài trợ, cụ thể như sau: 

 

1. Chương trình:  

 

Thời gian Nội dung dự kiến Ghi chú 

8:00 – 8.30 Tiếp đón đại biểu Vietcraft 

8:30 – 8:40 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Vietcraft 

8:40 – 8:55 Phát biểu chào mừng Quỹ Châu 

Á 

8:55 – 9:15 Giới thiệu tổng quan dự án Vietcraft 

9:15 – 9:40 

 

Trình bày về Truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu hợp chuẩn 

và và xúc tiến thương mại đối với mặt hàng trái cây 

Đơn vị tư 

vấn 

9:40 – 10:05 Giới thiệu về ứng dụng truy xuất nguồn gốc 

 

Quỹ Châu 

Á 

10:05 – 10:30 Giới thiệu về xúc tiến thương mại sử dụng công nghệ 

thực tế ảo tăng cường và trí tuệ nhân tạo 

Tư vấn 

10:30 – 11:30 Trao đổi nhóm thống nhất các hoạt động liên quan đến 

truy xuất và xúc tiến thương mại – Các ý kiến khác 

Các đại biểu 

11:30 – 11:45 Bế mạc Hội nghị Vietcraft 

Từ 11h45 Ăn trưa tại khách sạn Ninh Kiều Riverside Các đại biểu 

 

2. Thời gian và địa điểm: 

 

Thời gian: 8h00:12h00 thứ Tư ngày 27/05/2020 

Địa điểm: Sảnh Pearl, lầu 3 - khách sạn Ninh Kiều Riverside – Số 02 Hai Bà Trưng – 

quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ 

 

 

 

 



3. Kinh phí: Ban Quản lý dự án hỗ trợ chi phí đi lại và chi phí lưu trú cho các đại biểu 

ngoại tỉnh tham dự 

 

Chi tiết xin vui lòng liên hệ Anh Lương Phạm Hoàng Long – phòng Xúc tiến Thương 

mại, ĐT: 097 502 2333, Email: xuctienthuongmai.ct@gmail.com 

hoặc Chị Hoàng Hà, ĐT: 024 3 936 9284, Email: info@vietcraft.org.vn. 

Thời gian đăng ký trước ngày 26/5/2020. 

 

 

TM. Ban Quản lý Dự án 

 
 

          Lê Bá Ngọc 

 

 

mailto:xuctienthuongmai.ct@gmail.com
mailto:info@vietcraft.org.vn

