
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________

 
   _____________________________________

 

Số:           /UBND-KT Đồng Tháp, ngày       tháng    năm 2021 

V/v mời tham gia gian hàng 

trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

tại Diễn đàn Sản phẩm OCOP 

Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL  

năm 2021 “Liên kết cùng 

 phát triển” 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Xác định liên kết là một xu thế tất yếu, giúp các địa phương nâng cao 

năng lực sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, trong thời gian qua, Đồng 

Tháp và các tỉnh, thành trên cả nước đã có nhiều hoạt động liên kết, hợp tác 

mang lại hiệu quả thiết thực.  

Được sự chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công 

văn số 4182/BNN-VPĐP ngày 5 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức Diễn đàn 

giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn Sản phẩm OCOP 

Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2021, với chủ đề “Liên kết cùng phát 

triển”, dự kiến diễn ra từ ngày 30/11/2021 đến ngày 05/12/2021 tại Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp (Số 03, đường Duy 

Tân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 

Với quy mô dự kiến trên 350 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, các tổ chức xúc tiến 

thương mại trong và ngoài Tỉnh, Diễn đàn là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm 

năng, thế mạnh về sản phẩm OCOP, kết nối giao thương, tăng cường hợp tác, 

liên kết giữa các tỉnh, thành phố và với các Bộ, ngành Trung ương… 

Với ý nghĩa đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trân trọng kính mời và 

mong Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm tham dự và chỉ đạo, tạo điều 

kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế của địa phương 

tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩn đặc trưng, đặc sản 

của địa phương tại Diễn đàn.  

Th ng tin  hi ti t  in   i   ng  i n h   

Ông Võ Quốc Đỉnh, Trưởng phòng Phòng Xúc tiến Thương mại, Trung 

tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đ u tư Đồng Tháp.  

Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Điện thoại: 0277.3853 383;  Fax: 0277.3853 381. 
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Di động: 0976 268 179. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- CT, các PCT/UBND Tỉnh; 

- Sở Công Thương tỉnh, thành phố; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh, thành phố; 

- Văn phòng ĐP/NTM tỉnh, thành phố; 

- TT.XTTMDL&ĐT tỉnh, thành phố; 

- LÐVP/UBND Tỉnh; 

- Lưu VT, KT-TNữ. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Tuấn 
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