
SỞ NN VÀ PTNT QUẢNG NAM
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
Về việc thông tin Hội chợ, triển lãm OCOP tại tỉnh 

Sơn La và tỉnh Đồng Tháp

#DiaDiemNgayBanHanh

  Kính gửi: 
                  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
                   - Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện/TX/TP.

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam nhận được Công văn số 
227/UBND-KT ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc mời tham gia 
Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 
2022 và Công văn số 1085/UBND-KT ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Sơn La về 
việc mời tham gia triển lãm Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 
2022 tại tỉnh Sơn La.

1. Tại  tỉnh Đồng Tháp: Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh 
ĐBSCL năm 2022 “Liên kết cùng phát triển”; dự kiến diễn ra từ ngày 28/4/2022 
đến ngày 03/5/2022 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh 
Đồng Tháp (địa chỉ: số 03, đường Duy Tân, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp), (kèm theo Công văn mời của tỉnh Đồng Tháp).

2. Tại tỉnh Sơn La: Trưng bày sản phẩm OCOP tại “Hội nghị Thủ tướng 
Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam và Festival trái cây và sản phẩm 
OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La” do UBND tỉnh Sơn La phối hợp với 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 15/5 đến 
ngày 19/5/2022 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ((kèm theo Công văn mời của 
tỉnh Sơn La).

Đây là cơ hội để các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của địa 
phương có điều kiện quảng bá, mở rộng thị trường, kết nối đến với khách hàng. 
Chi cục Phát triển nông thôn thông tin đến UBND các huyện, thị xã, thành phố 
được biết và tạo điều kiện để các chủ thể sản xuất (doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ 
kinh doanh...) sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP đăng ký tham 
gia trưng bày, giới thiệu tại triển lãm,  Hội chợ nêu trên.

(Các văn bản liên quan được đăng trên Website
http://ocop.quangnam.gov.vn/).

          Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế/Nông 
nghiệp và PTNT các huyện/TX/TP quan tâm thực hiện ./.

http://ocop.quangnam.gov.vn/


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT (báo cáo);
- Đăng website OCOP Quảng Nam;
- Lưu: VT; CCPTNT (Hưng).

 CHI CỤC TRƯỞNG

#ChuKyLanhDao
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