
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 155/UBND-KT Tuyên Quang, ngày  15 tháng 01 năm 2022 

 
 
 
 

 
 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

 - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 134/BNN-VPĐP ngày 10/01/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, 
kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản địa phương (có nội dung văn 

bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh theo chức 
năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố: Tăng cường quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm 
OCOP đã được công nhận sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực của các địa 

phương (tỉnh Tuyên Quang hiện nay đã có 128 sản phẩm OCOP được công 
nhận, xếp hạng; trong đó 33 sản phẩm đạt hạng 4 sao; 95 sản phẩm đạt hạng 3 
sao). Thúc đẩy xây dựng các sự kiện giới thiệu, kết nối và phân phối sản 

phẩm gắn với các hình thức giỏ quà OCOP Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, 
góp phần nâng cao hình ảnh, giá trị văn hóa, tạo điều kiện cho người tiêu dùng 

trong và ngoài tỉnh tiếp cận và sử dụng sản phẩm OCOP của tỉnh nhà. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động lồng ghép, huy động các 

nguồn kinh phí hợp pháp để xây dựng các sự kiện giới thiệu, kết nối và phân 
phối sản phẩm gắn với các hình thức giỏ quà OCOP Tết nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022, góp phần nâng cao hình ảnh, giá trị văn hóa của từng địa phương đến 
với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nội dung 

trên; kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- Phó CT UBND tỉnh: Nguyễn Thế Giang;  
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh: Nguyễn Thanh; 
- Lưu: VT, NLN (Toản). 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh 

V/v đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, 
kết nối thị trường sản phẩm OCOP  

và nông sản địa phương 
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