
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 
 

Số:         /UBND-KTTH  
V/v mời tham gia Hội chợ triển lãm 

thương mại và giới thiệu sản phẩm 

OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia 

Lai và giao thương doanh nghiệp 

Nhật Bản năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 
 
 
 

 Gia Lai, ngày      tháng       năm 2022 

                

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. 
 

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 

24/5/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và 

giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh 

nghiệp Nhật Bản năm 2022, cụ thể như sau: 

- Thời gian: từ ngày 20/5/2022 đến ngày 25/5/2022. 

- Địa điểm: đường Anh Hùng Núp, Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Quy mô: 250 gian hàng. 

Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây 

Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 là hoạt động nằm 

trong Tuần lễ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai 

(24/5/1932 - 24/5/2022). Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản 

xuất quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ 

sản phẩm đặc trưng, nhất là các sản phẩm OCOP, cũng như đa dạng hóa hoạt động 

xúc tiến đầu tư, hợp tác thương mại thông qua các chương trình giao lưu, gặp gỡ trao 

đổi văn hóa giữa các doanh nghiệp các địa phương và Nhật Bản. 

Với ý nghĩa trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trân trọng kính mời và rất mong 

nhận được sự quan tâm của các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trên cả nước cùng 

hưởng ứng, tổ chức đoàn, giới thiệu các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia, góp phần 

vào thành công chung của hội chợ. Tỉnh Gia Lai sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ 

trợ cho các đơn vị về tham gia Hội chợ.  

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại - Sở Công Thương tỉnh Gia Lai - số 17 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0269.3871490 - Di động: 0905.126.644 (Bà 

Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

Gia Lai). 

Trân trọng./.           

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên;                                                                           

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);                                                      

- Bộ Công Thương; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương các tỉnh/thành phố; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, NL, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Kpă Thuyên 
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