
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

       Số:            /SKHĐT-ĐT                   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 10 năm 2022  
V/v mời tham dự Tọa đàm doanh 

nghiệp “Tiềm năng, thế mạnh và 

nhu cầu hợp tác của các tỉnh khu 

vực Tây Bắc Campuchia” 
 

 

Thực hiện văn bản số 12476/UBND-VP ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh 
về việc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang mời tham dự Tọa đàm doanh 
nghiệp “Tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của các tỉnh khu vực Tây Bắc 
Campuchia”. Về việc này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Trung tâm 
Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh rà soát nhu cầu của Doanh nghiệp 
tham gia Đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý cơ quan/Doanh nghiệp 
nội dung cụ thể của Tọa đàm như sau: 

 - Thời gian, địa điểm: tuần cuối tháng 10 hoặc tuần đầu tháng 11/2022, tại 
thành phố Battambang, tỉnh Battambang, Campuchia.  

- Nội dung: giới thiệu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và 
07 tỉnh khu vực Tây Bắc Campuchia (Banteay Meanchey, Battambang, Oddar 
Meanchey, Pailin, Preah Vihear, Pursat và Siem Reap).  

- Thành phần tham dự: đại diện của các tỉnh, thành Việt Nam và 
Campuchia, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh 
doanh tại khu vực Tây Bắc Campuchia.  

- Kinh phí: đại biểu tham dự tự túc kinh phí đi lại, ăn ở.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý cơ quan/Doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh biết và đăng ký tham gia chương trình với thông tin cụ thể như trên và gửi 
thông tin đăng ký trực tiếp thông qua: Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, điện thoại: 
0908363652, Bà Bùi Thị Mỹ Dung, điện thoại: 0908125253 (Chuyên viên Trung 
tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trước ngày 
12/10/2022. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo đến Quý cơ quan/Doanh nghiệp./. 

(Đính kèm văn bản số 440/TTXTĐTTMDL-XTĐTTMDL ngày 07/10/2022 
của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh). 

Nơi nhận:                                                                                    KT.GIÁM ĐỐC  

  - Như trên;                                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC 
  - UBND Tỉnh (báo cáo); 

  - TTXTĐT, TM&DL (p/h); 

  - Website Sở KHĐT; 

  - Giám đốc và các PGĐ Sở;   
- Lưu VT, ĐT10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nguyễn Tấn Cường                        

Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Các Hiệp hội ngành nghề, Hiệp hội 

hữu nghị giữa Việt Nam với các nước; 

- Các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 
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