
TỔNG CỤC HẢI QUAN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC HẢI QUAN TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:               /HQHCM-TXNK Thành phố Hồ Chí Minh, ngày           tháng  01  năm 2018 
V/v tham gia hội nghị đối thoại  

                    
                Kính gửi: Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AMCHAM). 
                                     Khách sạn New World - Phòng 323;  
                                 Số 76 - đường Lê Lai, Quận 1 TP.HCM 

                       
Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về 

việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 01/NQ-CP 
ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 
năm 2018; 

Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài Chính, Ủy ban Nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh về việc phối hợp các Hiệp hội Doanh nghiệp thảo luận để tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thúc đẩy kinh 
tế phát triển; 

 Cục Hải quan TP.HCM trân trọng kính mời Qúy Lãnh đạo Phòng Thương 
mại Hoa Kỳ (AMCHAM) và cộng đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại thành phố Hồ 
Chí Minh tham dự Hội nghị mang tên: 

 

“Cộng đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ và Cục Hải quan TP.HCM  
là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển năm 2018” 

            Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị - số 272 đường Võ Thị 
Sáu - Quận 3 - TP.HCM vào lúc 8 giờ 30’ ngày 24 tháng 01 năm 2018.  

 Xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Quốc Toản - Phòng Thuế XNK, số điện thoại 090.381.6075. 
Email: toannq14@gmail.com để trao đổi, sắp xếp chương trình Hội nghị và thành phần tham dự của 
2 bên. 

           Cục Hải quan TP.HCM trân trọng kính mời Qúy Phòng Thương mại Hoa 
Kỳ và cộng đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ nhận lời và sớm có hồi đáp.  
           Trân trọng./.             
 
 

Nơi nhận:                                                                               KT. CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Cục; 
- Các Đơn vị thuộc và trực thuộc; 
- Lưu: VT.TXNK(04b). 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 
 

 
 
 

Đinh Ngọc Thắng 
 
 
 


