HỘI LHPN TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN THƯỜNG VỤ

Số:1049 /HPN-XDTCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 18 tháng 6 năm 2020

V/v phối hợp tuyên truyền triễn lãm giới thiệu
các sản phẩm OCOP - Phiên chợ sản phẩm
CNNT, nông nghiệp an toàn

Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh.
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh;
Triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu
hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”; Thiết thực chào mừng kỷ niệm 19 năm
ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2020); Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh
phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh tổ chức “Triển lãm giới thiệu các sản
phẩm OCOP - Phiên chợ sản phẩm CNNT, nông nghiệp an toàn”. Hoạt độngnhằm
trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, lợi thế, sản phẩm tham gia Chương trình
OCOP của các địa phương trong tỉnh; kết nối, tiêu thụ các sản phẩm do hội viên, phụ
nữ sản xuất đảm bảo an toàn, góp phần thúc đẩy tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu
nhập cho người dân.
- Thời gian: từ 8h00 -19h00 ngày 27/6/2020 (thứ 7)
- Địa điểm: tại Công viên Lê Duẩn, TP Đông Hà.
Để hoạt động thực hiện có hiệu quả đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra Ban
Thường vụ Hội LHPN tỉnh kính đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh
thông tin rộng rãi trong cán bộ, công nhân viên chức lao động biết đến tham quan,
mua sắm ủng hộ cho các mô hình phát triển kinh tế do hội viên phụ nữ làm chủ.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các đồng chí!
Nơi nhận:
- Như k.gửi;
- Lưu VT.
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