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V/v miii tharn gia Hi chg nông nghip 
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g nghip và Phát trin nông thôn phi hçTp vth UBND tinh Hôa 
BInh to chi'rc Hi ch? nông nghip và san phtm OCOP khu vtrc phIa Bc nhân 
djp L hi cay an qua có müi tinh Hôa BInh nàm 2019 din ra tr ngày 
01/11/2019 den ngày 05/11/20 19 tai  Trung tam Hi chg và Trin lam, thành phô 

/"lf j  Hôa BInh, tinh Hôa BInh. 

Hi chçi và Lê hi là hoat dng xiic tiên thi.rang mai  quan tr9ng quâng ha san 
phâm tham gia Chuung trInh OCOP, san phâm nông lam thus' san Vit Nam chat 
jucing cao, san phâm cay an qua có müi tinh Hôa Bmnh và các dja phucmg trên câ 
nrnc; H trcY triên khai thrc hin Chrcmg trmnh mi xã mt san phm (0 COP) giai 
doan 201.8 - 2020, djnh huàng 2030 cho các dja phumig khu vrc phIa Bäc; Tao  ca 

hôi hru kinh th, xñc tiên thtxang mai, xijc tin dâu til cho các san phâm, d1r an 
nopg nghip; Kêu gçi, khuyn khIch các t chüc, doanh nghip trong Va ngoài 

âc dAu tu phát trin san xutt nông nghip i:mg ding cong ngh cao, phát trin 
chui giá trj các san phm d.c tnrng cüa các dja phucing. Hi chçv và L hi con to 
chirc nhiu hoat dng khác nhu: tu vn khoa h9c k thu.t, thj tnthng tiêu thi, biu 
din van hOa, van ngh hang dêrn; giâi thiu d.c san viing, min, da phucing. 

Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn kInh mài các t chüc, doanh 
nghip tham gia Hi chç nông nghip và san phâm OCOP khu vrc phIa Bäc 

nhân dip  L hi cay an qua có müi tinh Hôa BInh nAm 2019. 
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