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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------Cần Thơ, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Ban Lãnh đạo, Quý Doanh nghiệp
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực ĐBSCL đã duy trì
và phát triển sản phẩm truyền thống tại địa phương, VCCI Cần Thơ thực hiện
chương trình xét khen thưởng doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu năm
2017 với các tiêu chí như sau:
Các doanh nghiệp, HTX đang hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm
thuộc 3 lĩnh vực: thủ công mỹ nghệ, thực phẩm và sản phẩm tự nhiên tại khu vực
ĐBSCL.
Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ các nguyên liệu có nguồn gốc tại địa
phương, mang tính đặc trưng, gắn liền với địa phương và vùng ĐBSCL.
Sản phẩm đặc trưng được sản xuất theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo các tiêu
chuẩn về chất lượng sản phẩm.
Quyền lợi của doanh nghiệp tham gia: được VCCI Cần Thơ hỗ trợ tư vấn
thương hiệu, được quảng bá giới thiệu miễn phí trên website sản phẩm đặc trưng
ĐBSCL. Lễ công bố kết quả khen thưởng dự kiến vào ngày 5/11/2017 trong khuôn
khổ Lễ Hội Việt Nam -Nhật Bản năm 2017. Chúng tôi sẽ hỗ trợ gian trưng bày các
sản phẩm đạt giải tại lễ hội.
Hồ sơ đề cử quý Doanh nghiệp vui lòng gởi về: CLB Sản phẩm đặc trưng
ĐBSCL- VCCI Cần Thơ, Số 12 Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ,
gặp Chị Kim Cương (di động: 0909.351.055).
Điện thoại: 0292.3.824918 (121). Fax:
clbmekongsp@gmail.com, trước ngày 30/8/2017.

02923.824169;
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