
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:  4992/UBND-KTN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Quảng Nam, ngày  27  tháng 8 năm 2020 
 

V/v tạm dừng tổ chức sự kiện 

giới thiệu, quảng bá, kết nối 

sản phẩm OCOP gắn với văn 

hóa các tỉnh miền Trung và 

Tây Nguyên 

 
 Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 
Theo lời mời của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn số 

3499/UBND-KT ngày 30/7/2020 về việc tham gia sự kiện giới thiệu, quảng bá, 

kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên 

dự kiến diễn ra từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2020 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; UBND tỉnh có Công văn số 4397/UBND-

KTN ngày 03/8/2020 giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và PTNT thông tin, hướng dẫn cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan tham gia sự kiện này. 

Nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại 

một số tỉnh, thành phố nên Ban Chỉ đạo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

thành phố Hà Nội có Công văn số 2646/BCĐ-VPĐPNTM ngày 20/8/2020 

thông báo tạm dừng tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm 

OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vào thời gian trên. 

Thời gian cụ thể tổ chức, Ban Chỉ đạo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

thành phố Hà Nội sẽ có thông báo sau. 

Vậy, UBND tỉnh thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết, 

thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Chi cục PTNT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTN (Tâm). 
 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Võ Văn Viên 
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