
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Số:           /BNN - CBTTNS 

V/v mời tham gia Hội chợ Làng nghề và 

sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 

 
 

Kính gửi: …………………………………………...................... 

 

Hội chợ Làng nghề và các sản phẩm OCOP Việt Nam là sự kiện do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì tổ chức định kỳ hàng năm nhằm 

giúp cho các địa phương, các làng nghề, phố nghề giới thiệu, quảng bá các sản 

phẩm tiêu biểu; tăng cường liên kết trao đổi mua bán, mở rộng thị trường phân 

phối tiêu thụ sản phẩm; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm, 

bảo tồn nghề truyền thống. Tiếp nối thành công của Hội chợ Làng nghề các năm 

trước, Hội chợ Làng nghề và các sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2020 được tổ 

chức gắn với Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam sẽ giới thiệu kết quả 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 và tôn vinh 

các nghệ nhân, thợ giỏi có các sản phẩm tiêu biểu tham gia Hội thi sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ Việt Nam. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các tổ chức, 

các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tham gia:  

Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2020 

Thời gian: Từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 11 năm 2020. 

 Địa điểm: Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại 

                  Số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. 

Thông tin chi tiết về Hội chợ liên hệ theo địa chỉ:     

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp. 

Địa chỉ giao dịch: 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3755.5458 ~ 19/26  Fax: 024.3754.0131 

Email: hctl@agritrade.com.vn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Bộ trưởng (để b/c) 

- TT XTTM Nông nghiệp (để t/h); 

- Lưu VT, CBTTNS. 

       KT. BỘ TRƯỞNG 

       THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

      Trần Thanh Nam 
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