ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77/UBND-KTN

An Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Về việc mời tham gia Ngày hội
sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc
trưng các tỉnh thành năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
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Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND
ngày 11/01/2021 về việc tổ chức Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng
các tỉnh thành năm 2021.
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Theo đó, Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành
năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 04/3/2021 – 07/3/2021 tại Sân bóng rổ và 2 con
đường bên hông Chùa Bồ Đề Đạo Tràng, Phường Châu Phú A, thành phố Châu
Đốc, tỉnh An Giang. Quy mô dự kiến 150 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp
tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề trong và ngoài tỉnh; các tổ chức xúc tiến thương
mại, các đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện chương trình OCOP thuộc
các tỉnh, thành trong cả nước...
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Ngày hội được tổ chức tại khu vực trung tâm thành phố Châu Đốc – một
trong những trung tâm du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang và diễn ra vào tháng
Giêng năm Tân Sửu, khoảng thời gian thu hút đông du khách đến An Giang viếng
Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Vì vậy, trong khuôn khổ của Ngày hội, Ban Tổ chức
sẽ thực hiện một số hoạt động nổi bật nhằm tạo sân chơi cho doanh nghiệp và du
khách như:
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- Về hoạt động trưng bày - triển lãm, sản phẩm tham gia Ngày hội sẽ bố trí
150 gian hàng vào các khu: Khu ẩm thực; Khu trưng bày, triển lãm sản phẩm
OCOP các tỉnh thành; Khu đặc sản vùng miền các địa phương trong và ngoài tỉnh;

hi
e

- Tiểu cảnh “Vườn hoa OCOP các tỉnh thành” nhằm vinh danh một số
sản phẩm OCOP tiêu biểu của các tỉnh thành tham gia Ngày hội;
- Chương trình giao lưu trực tiếp với người tiêu dùng đan xen biểu diễn
văn nghệ hàng đêm (chủ đề các đêm giao lưu: tìm hiểu về OCOP; trổ tài đoán giá
sản phẩm OCOP các tỉnh, thành; tìm hiểu về ẩm thực – du lịch An Giang);
- Tổ chức tham quan các tour, tuyến du lịch đặc trưng trên địa bàn tỉnh An
Giang…
Đây là cơ hội cho các tỉnh, thành trong cả nước quảng bá, giới thiệu sản
phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm tiềm
năng, thế mạnh, đặc sản của địa phương; tạo cơ hội giúp cho các doanh nghiệp,
đơn vị sản xuất kinh doanh kết nối sản phẩm ra thị trường, tăng cường liên doanh

liên kết, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, phục hồi sản xuất kinh doanh, vượt qua khó
khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Về chính sách hỗ trợ:
- Hỗ trợ 100% tiền gian hàng cho Trung tâm Xúc tiến, Trung tâm Khuyến
công của các tỉnh, thành tham gia triển lãm, giới thiệu sản phẩm hàng hóa địa
phương (mỗi tỉnh 02 gian hàng).
- Hỗ trợ 100% tiền gian hàng cho các doanh nghiệp đạt chứng nhận OCOP,
doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tham gia giới thiệu sản phẩm (do Trung tâm
Xúc tiến, Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành giới thiệu).

ep

vd

-h
ie

pv

d

Để góp phần vào thành công chung của Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng
hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trân trọng
kính mời Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước quan tâm chỉ đạo tham
gia và vận động doanh nghiệp trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh, đặc sản của địa phương
tại Ngày hội vào thời gian nêu trên.
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Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư
An Giang, số điện thoại: 02963 945 006; di động: 0918.999.483 – Châu Hà.
Trân trọng./.
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Nơi nhận:
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- UBND tỉnh: CT và Các PCT;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN;
- Lưu: VT.
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- Như trên;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Thư

