
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:      /SNN-KHTCTTNN 
V/v phối hợp tham gia Hội chợ OCOP 

Quảng Ninh – Hè 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Hưng Yên, ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-SNN ngày 15/4/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc tham gia Hội chợ OCOP Quảng  Ninh – Hè 2022; Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thị 

xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT lựa chọn sản phẩm tham gia 

trưng bày tại Hội chợ (mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 gian hàng tiêu chuẩn), 

sản phẩm đăng ký tham gia trưng bày gửi theo biểu mẫu kèm theo (mẫu biểu 

01). 

2. Cử đại diện cùng với Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia trưng bày, 

giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Hội chợ (theo mẫu biểu 02). 

3. Rà soát, lựa chọn, chịu trách nhiệm với các sản phẩm tham gia trưng 

bày, giới thiệu tại Hội chợ và thực hiện đầy đủ, bảo đảm đúng theo các nội dung 

còn lại của Kế hoạch. 

Đề nghị các thông tin trên gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất 

trước ngày 22/4/2022 để tổng hợp, lên kế hoạch tham dự Hội chợ. 

Mọi thông tin liên hệ: 

Phòng KH-TC-TTNN 

Email: xttmnnhy2019@gmail.com 

Đ/c Ngọc – 0985.896.106 

Nơi nhận: 

- GĐ sở, PGĐ Cần; 

- P. KH-TC-TTNN, CC. PTNT (để TH); 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Trung Cần 

 

 

mailto:xttmnnhy2019@gmail.com


 

Mẫu biểu số 01: 

 

BẢNG ĐĂNG KÝ 

Sản phẩm tham gia trưng bày, quảng bá tại 

 Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2022 

 

 

STT Sản phẩm Đơn vị/chủ thể 

1   

2   

3   

….   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu biểu số 02: 

 

DANH SÁCH 

Cán bộ/chủ thể tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm tại Hội chợ 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ SĐT/Zalo 

1    

2    

3    

…    
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