
       SỞ NÔNG NGHIỆ P VÀ PTNT QUẢNG TRỊ 

       CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

 

Số:            /PTNT-KTHT 

V/v Tham gia triển lãm Festival trái cây  

và triển lãm sản phẩm OCOP tại tỉnh Sơn La 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Quảng Trị, ngày     tháng    năm 2022 

 

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

- Các chủ thể OCOP, Các Doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất 

sản phẩm trái cây trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện văn bản số 1372/UBND- KT ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về 
việc tham gia triển lãm Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 
tại tỉnh Sơn La (Sao gửi kèm). Chi cục Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị 
trấn thông báo cho các doanh nghiệp, HTX, THT, làng nghề, hộ sản xuất kinh doanh 
(gọi chung là đơn vị) trên địa bàn đăng ký tham gia.  

Sản phẩm đăng ký tham gia triển lãm là sản phẩm được sơ chế, chế biến, 
đóng gói, bao bì nhãn mác đẹp, ưu tiên những sản phẩm có chứng nhận Vietgap, 
hữu cơ, truy xuất nguồn gốc và sản phẩm OCOP. 

Các đơn vị có nhu cầu tham gia triển lãm đề nghị gửi bản đăng ký (theomẫu 
đính kèm) về Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị - Số 49 Trần Hưng Đạo, TP 
Đông Hà, bản mềm gửi qua địa chỉ email:hoangdinhtoan@quangtri.gov.vn trước 

ngày 15 tháng 4 năm 2022 để tổng hợp, lựa chọn đơn vị và lập kế hoạch tham gia. 

Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ  
đạo thực hiện. 

Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ ông Hoàng Đình Toàn – Phòng Kinh tế 
hợp tác và Cơ điện - Điện thoại: 0912 922 499. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở NN và PTNT (B/cáo); 
- CCT, PCCT; 
- Website: Chi cục, OCOP; 
- Lưu: VT, KTHT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Minh Trí 
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CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2022 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị 

- Địa chỉ: Số 49 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

- Điện thoại: 0233.3852731 

- Người Phụ trách: Hoàng Đình Toàn - Chức vụ: CV Phòng Kinh tế hợp tác và Cơ điện  

- Điện thoại: 0912922499; Email: hoangdinhtoan@quangtri.gov.vn 

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM NĂM 2022 

Kính gửi: Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị 

- Tên đơn vị: ................................................................................................................................  

- Địa chỉ: ......................................................................................................................................   

- Người liên hệ: ......................................................Chức vụ: ....................................................  

- Điện thoại:  ........................................................ Email: ..........................................................  

- Sản phẩm trưng bày chính: ......................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Các chứng chỉ chất lượng đã đạt được:......................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

1. Đơn vị chúng tôi đăng ký tham gia triển lãm Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt 

Nam năm 2022 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La từ ngày 15 – 19/5/2022. 

2. Cam kết của đơn vị tham gia: 

Nếu được lựa chọn tham gia Triển lãm, đơn vị cam kết: 

- Tham gia theo đúng kế hoạch của Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Thực hiện trang trí gian hàng, trưng bày sản phẩm theo đúng yêu cầu và sự bố trí, sắp 

xếp của Chi cục Phát triển nông thôn và Ban tổ chức; 

- Trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm đúng theo hạng mục đã đăng ký, là hàng hóa 

có chất lượng, được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường; 

- Nghiêm túc tuân thủ nội quy của Ban tổ chức Triển lãm và các quy định pháp luật 

hiện hành; 

- Ngoài phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước (nếu có), kinh phí khác đơn vị tham gia tự 

chi trả. 

Quảng Trị, ngày      tháng        năm 2022 

(Đơn vị đăng ký tham gia ký tên, đóng dấu  nếu có) 
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