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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 438 /KT
V/v đăng ký tham gia Hội chợ
Nông nghiệp và sản phẩm
OCOP khu vực Tây Nguyên tại
Đăk Lăk

Pleiku, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- UBND các xã, phường;
- Các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất
sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Pleiku.
Thực hiện Công văn số 2387/SNNPTNT-CCPTNT ngày 18/10/2019 của
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về việc đăng ký tham gia
Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên tại Đăk Lăk.
Phòng Kinh tế thông báo đến UBND các xã, phường; các Doanh nghiệp,
tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Pleiku
đăng ký tham gia Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây
Nguyên tại Đăk Lăk.
- Thời gian từ ngày 28/11/2019 – 03/12/2019.
- Địa điểm: Khu tổ chức hội chợ, số 72 đường Nguyễn Tất Thành, thành
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
Hội chợ là sự kiện Xúc tiến thương mại quan trọng của ngành nông nghiệp
và của vùng nhằm mục đích: Hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp giới thiệu,
quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, phát triển các sản phẩm tiêu biểu của xã,
phường theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020, định
hướng 2030 cho các địa phương khu vực Tây Nguyên; Tạo cơ hội giao lưu kinh tế,
xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư cho các sản phẩm, dự án nông nghiệp, tìm
kiếm cơ hội liên kết vùng cho các địa phương cùng đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy
sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa
bàn thành phố Pleiku có nhu cầu đăng ký tham gia đề nghị liên hệ phòng Kinh tế
thành phố Pleiku, địa chỉ 81 Hùng Vương, TP. Pleiku, Gia Lai, ĐT: 02693.824324,
Mail: phongkinhtepleiku@gmail.com để được hướng dẫn hoặc trực tiếp liên hệ với

đơn vị tổ chức Hội chợ: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp; địa chỉ: Số
489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; SĐT:0243 7543107 – Fax:0243
7540131; Mọi chi tiết liên hệ: Trần Thu Hà – SĐT: 0986122676.
Phòng Kinh tế đề nghị UBND các xã, phường thông báo đến các Doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn đăng ký
tham gia và đồng thời chuẩn bị các sản phẩm hàng hóa của mình để tham gia
Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên tại Đăk Lăk./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (b/c);
- Lưu: KT.
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