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Số:1055/HPN - XDTCH           Quảng Trị, ngày 24 tháng 6 năm 2020 
  V/v hoãn “Triển lãm giới thiệu các  

     sản phẩm OCOP – Phiên chợ  

    sản phẩm nông nghiệp an toàn”.  

 

   

  HỎA TỐC 

                                                                                                 

      Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã 

gửi giấy mời số: 211/GM-BTV về việc dự Lễ khai mạc “Triển lãm giới thiệu các 

sản phẩm OCOP – Phiên chợ sản phẩm nông nghiệp an toàn” và trao Giấy chứng 

nhận sản phẩm OCOP”, tại công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà do Hội LHPN 

tỉnh phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tổ chức. Tuy nhiên vì lý do khách 

quan vào thời gian trên thành phố Đông Hà chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ 

thành phố có chủ trương không tổ chức các sự kiện đông người tham gia tại các 

điểm công cộng trên địa bàn.  

Vì vậy Hội LHPN tỉnh và Chi cục phát triển nông thôn thống nhất tạm hoãn 

hoạt động triển lãm, phiên chợ  ngày 27/6/2020 trên, dự kiến sẽ tổ chức vào trung 

tuần tháng 7. Thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động, Ban Thường vụ Hội LHPN 

tỉnh sẽ có giấy mời cụ thể gửi đến các đơn vị. 

 Kính mong sự thông cảm của quý cơ quan/ đơn vị.  

Trân trọng cảm ơn!  

(Thông tin liên hệ: đồng chí Lê Thị Lan, Trưởng Ban, Ban xây dựng tổ chức 

Hội - Hội LHPN tỉnh, SĐT: 0913.383637). 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT.    
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PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Thị Quế Phượng  
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