
Chương trình làm việc dự kiến của Đoàn công tác An Giang tại Oman 

 

 

 

Ngày 01 – 14/10/2018 (Long Xuyên – TP.HCM – Oman) 

- 3h00 - Đoàn tập trung tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang 

– Số 2A Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang – 

khởi hành đi TP.HCM. 

- 8h00: Làm thủ tục bay đi Oman 

- 9h00: Khởi hành bay Oman (Sài Gòn – Băng Cốc – Oman) 

- 18h00: Nhận phòng, ăn uống và nghỉ đêm tại Thủ đô Muscat - Oman 

 

Ngày 02  - 15/10/2018 (Làm việc tại Oman) 

- 8h00: Gặp gỡ Phòng Thương mại Công nghiệp Oman. 

- 9h00: Gặp gỡ Hiệp hội doanh nghiệp Oman. 

- 10h: Chuẩn bị gian hàng tại Hội chợ Food & Hospitality Oman. 

- 11h30: Ăn trưa 

- 15h: Khảo sát thị trường tại các siêu thị và chợ tại Oman 

- Nghỉ đêm tại Oman 

 

Ngày 03  - 16/10/2018 (Làm việc tại Oman) 

- 8h00: Trưng bày sản phẩm tại Hội chợ và dự Lễ khai mạc Hội chợ 

- 9h00: Dự Hội thảo Xúc tiến đầu tư và Thương mại Oman 

-11h30: Dùng cơm trưa  

- 14h: Tự do tham quan 

 

Ngày 04  - 17/10/2018 (Làm việc tại Oman)  
- 8h00: tham quan doanh nghiệp Oman để tìm hiểu cơ hội hợp tác 

- 11h00: Ăn cơm trưa. 

- 15h00: tiếp tục tham quan một số doanh nghiệp Oman. 

 

Ngày 05 - 18/10/2018 (Làm việc tại Oman)  
- 8h00: Tham quan một số địa điểm văn hóa, du lịch Oman  

- 11h00: Dùng cơm trưa 

- 15h00: Tự do tham quan 

 

Ngày 06 - 19/10/2018 (Oman – TP.HCM – TP. Long Xuyên) 

- 8h00: Thu gom hàng hóa, sản phẩm chuẩn bị khởi hành về TP.HCM  

- 9h00: Khởi hành bay về Tp.HCM 

- 22h00: Nghỉ đêm tại TP.HCM và về TP.Long Xuyên vào sáng ngày 

20/10/2018. 



PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

VÀ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐOÀN CÔNG TÁC AN GIANG 

TẠI OMAN 

 

A. Thông tin chung  

1.Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………….. 

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….. 

Website: …………………………………………………………………………………………… 

3. Người đứng đầu doanh nghiệp: ................................................ ; Điện thoại: …………………… 

4. Người liên hệ: ........................................................................... ; Chức vụ: ……………………… 

Điện thoại: .................................................................................... ; Email: …………………………  

b. Thông tin đăng ký tham dự: 

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý doanh nghiệp vui lòng xác nhận việc tham dự và đăng ký 

- Đăng ký tham dự: Có:  Không:    

- Đăng ký trưng bày, giới thiệu sản phẩm:  Có:  Không:  

- Danh sách đăng ký tham dự: 

TT Người tham dự Chức vụ ĐT di động Email 

     

     

     

     

- Yêu cầu khác của doanh nghiệp đối với Ban Tổ chức: 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Long Xuyên, ngày         tháng          năm 2018 

                 Thủ trưởng đơn vị  

                                                                          (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 
 

 

Ghi chú: 

- Vui lòng phản hồi phiếu khảo sát trước ngày 10/8/2018 

- Hỗ trợ trực tiếp trong quá trình trả lời phiếu thông tin: Vui lòng liên hệ Phòng Xúc tiến Thương mai (ĐT: 2963 

945006- 0888868959 gặp Tấn Thành). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý doanh nghiệp./. 

 


