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Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã 

 Căn cứ Công văn số 120/XTTM-HCTL ngày 16/6/2022 của Trung tâm Xúc 

tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc mời tham gia Hội 

chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 năm 2022; 

 Căn cứ Văn bản số 942/TTXT & PTCT-XTTM ngày 06/10/2022 của Trung 

tâm Xúc tiến và Phát triển Công thương, Sở Công thương Quảng Ninh về việc mời 

tham gia gian hàng tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Đông 2022 tại thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; 

 Căn cứ Văn bản số 569/TTXT-XTNN ngày 03/10/2022 của Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về việc mời tham gia Festival 

nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022 tại huyện Mỹ Đức; 

 Căn cứ Văn bản số 2875/SNN-VPĐPNTM ngày 10/10/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội về việc mời tham gia sự kiện giới thiệu sản 

phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên; 

 Căn cứ Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND thành phố 

Hà Nội về tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ 2 

năm 2022; 

 Căn cứ Công văn số 1010/ITPC-XTTM ngày 06/10/2022 của Trung tâm 

Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã 

quan tâm, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) và các đơn vị 

có liên quan thông báo rộng rãi và đăng ký cho các làng nghề, doanh nghiệp, 

đơn vị, cá nhân tham gia Khu trưng bày chung của sở tại các Hội chợ, Triển 

lãm; đồng thời, có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, cá 

nhân tham gia các Hội chợ, Triển lãm sau đây: 

 1. Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 năm 

2022 

 - Thời gian: Từ ngày 02 – 06/11/2022. 



 - Địa điểm: Khu Hội chợ Triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (số 

489 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội). 

 - Ngành hàng tham gia: Các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm 

OCOP, sản phẩm làng nghề của tỉnh. 

 2. Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Đông 2022 

 - Thời gian: từ ngày 03/11 – 07/11/2022. 

 - Địa điểm: Sân Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Móng Cái 

(phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). 

 - Ngành hàng tham gia: Các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP 

của tỉnh. 

 3. Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 

2022 

 - Thời gian: từ ngày 10/11 – 13/11/2022. 

 - Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. 

 - Ngành hàng tham gia: Các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP 

của tỉnh. 

 4. Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Miền 

Trung và Tây Nguyên 

 - Thời gian: từ ngày 11/11/2022 đến ngày 15/11/2022. 

 - Địa điểm: tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội. 

 - Ngành hàng tham gia: Các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP 

của tỉnh. 

 5. Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần 1 năm 2022  

 - Thời gian: từ ngày 15/11 – 21/11/2022 

 - Địa điểm: Khu B – Công viên 23 tháng 9, Quận I, Thành phố HCM. 

 - Ngành hàng tham gia: Các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP 

của tỉnh. 

 6. Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2022 

 - Thời gian: từ ngày 23/11 – 27/11/2022 

 - Địa điểm: Quảng trường Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall 

Royal City, đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. 

 - Ngành hàng tham gia: Các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP 

của tỉnh. 

 7. Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ 2 năm 

2022 

 - Thời gian: Dự kiến 05 ngày, trong quý IV năm 2022 

 - Địa điểm: Khu trường đua F1 (phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liên, TP. 

Hà Nội). 



 - Ngành hàng tham gia: Các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP 

của tỉnh. 

  Các huyện, thành phố tham gia gửi Bản đăng ký theo mẫu về Sở Nông 

nghiệp và PTNT (qua Phòng KH-TC-TTNN) trước ngày 28/10/2022 (Bản mềm 

gửi qua địa chỉ mail: xttmnnhy2019@gmail.com) để Sở xem xét, lập kế hoạch 

tham gia và đăng ký chính thức với Ban Tổ chức Hội chợ. Đến thời điểm trên, 

nếu đơn vị nào chưa gửi bản đăng ký về Sở Nông nghiệp và PTNT, coi như đơn 

vị đó không có nhu cầu tham gia. 

 Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN, Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Hưng Yên, điện thoại: 0221.3864.520/ Đ/c Ngọc: 0985.896.106./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;  
- GĐ Sở, PGĐ Cần; 

- Phòng NN&PTNT (kinh tế) các huyện, TP, TX; 

- Phòng KH-TC-TTNN (để TH); 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Trung Cần 

mailto:xttmnnhy2019@gmail.com


 

UBND HUYỆN/THÀNH  PHỐ………………………………. 

 

Số:……/……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……………, ngày      tháng       năm 2022 

 

PHỤ LỤC: BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NĂM 2022 

T

T 
Tên đơn vị/chủ hộ Địa chỉ Người đại diện Điện thoại 

Sản phẩm 

trừng bày 

Số gian hàng 

tham gia 

I      

 

1      
 

...      
 

      
 

      
 

 
  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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