
 

 

THƯ NGỎ 
 

Kính gửi: Anh/Chị Doanh Nhân, Lãnh đạo Doanh Nghiệp, 

Chủ cơ sở kinh doanh, các nhà quản lý, các Doanh Nghiệp 

 

Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Hậu Giang là một tổ chức đại diện cho các Doanh nhân, 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân hoạt động kinh doanh - sản xuất - dịch vụ - 

xuất nhập khẩu, tài chính, đầu tư phát triển,…cùng hợp tác - liên kết lại, nhằm phối hợp 

có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường trong nước và ngoài nước;  
Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh Hậu Giang được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết các 

doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh tạo sức mạnh tổng hợp trong đầu tư và phát triển, khai thác có hiệu quả mọi tiềm 

năng của Hội Viên; hỗ trợ quản lý kinh tế, kỹ thuật; nâng cao năng lực sản xuất, góp 

phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Hậu Giang.  
Mong muốn của Hiệp hội là giúp đỡ, hỗ trợ Hội Viên tháo gỡ những khó khăn vướng 

mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, trong đàm phán và thỏa thuận với đối tác 

ngoài Hội. Nghiên cứu đề xuất các dự án đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho 

các hội viên hợp tác - liên kết với nhau trong hoạt động sản xuất, tiếp nhận các nguồn 

đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác khác để cùng phát triển 

bền vững có hiệu quả.  
Khi gia nhập vào Hiệp Hội Doanh nghiệp Hậu Giang, Hội viên sẽ có cơ hội: 

 Tham gia đào tạo các khóa học miễn phí từ các chính sách hỗ trợ của Tỉnh.  
 Được tiếp xúc với Lãnh đạo Tỉnh hàng tuần qua chương trình “Cà phê 

Doanh nhân” 

 Được đăng ký tuyển dụng miễn phí trên website của Hiệp hội  
 Được giao lưu với các doanh nghiệp trong nước và 

ngoài nước  

 Được cập nhật những chính sách mới nhất của Tỉnh. 

Với ý nghĩa đó, Ban Chấp Hành trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, không phân 

biệt quy mô lớn nhỏ, ngành nghề, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tham gia Hiệp Hội Doanh 

Nghiệp Tỉnh Hậu Giang. Sự chấp thuận tham gia vào Hội của Quý Doanh nhân, doanh 

Nghiệp vừa là niềm vinh dự cho Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hậu Giang, vừa là sự đóng 

góp vô cùng quý báu cho sự phát triển của Hội.  
Quý doanh nhân, doanh nghiệp vui lòng gửi thư yêu cầu vào:  
Email: info@hgba.vn 

Số điện thoại: 0778 148 668 (Mr. Tâm)  
Website: www.hgba.vn  
Văn phòng Hiệp hội sẽ hướng dẫn đăng ký hội viên mới. 

Trân trọng kính mời! 
 CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Bình 

mailto:info@hgba.vn
http://www.hgba.vn/

