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Kính gửi: Ban Giám đốc Quý Doanh nghiệp
Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm dịch vụ và bán hàng trên
website www.sec4business.com được VCCI Cần Thơ hợp tác với Viện Mekong xây
dựng nhằm kết nối giao thương giữa các nước tiểu vùng Sông Cửu Long (GMS). Đây
là hoạt động nằm trong dự án Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hạ
lưu Sông Mekong được hỗ trợ bởi Chính phủ Nhật Bản, thực hiện bỡi Viện Mekong
được triển khai tại 19 tỉnh, thành phố nằm trên hành lang kinh tế phía Nam thuộc 4
quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Myanma. Dự án do Quỹ Phát triển
ASEAN – Nhật Bản tài trợ, sẽ được triển khai trong thời gian 2 năm.
Tham gia dự án này doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về đào tạo nâng cao năng lực,
quảng bá thông tin về sản phẩm, kết nối giao thương thông qua mạng lưới quốc tế .
Website www.sec4business.com là một phần hoạt động nêu trên, đang được
Dự án thiết kế sẽ tạo hệ thống thông tin về kinh tế địa phương mà doanh nghiệp hoạt
động, thông tin của sản phẩm, doanh nhân, doanh nghiệp của các địa phương tham gia
dự án.
VCCI Cần Thơ mời Quý doanh nghiệp tham gia đăng thông tin trên website
website www.sec4business.com. (File được kèm theo công văn này). VCCI Cần
Thơ hỗ trợ dịch thuật sang tiếng Anh dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu cần).
Trân trọng kính chào.
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