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GIẤY MỜI 

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  
 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 19 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-

28/6/2020); Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020; 

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”;  Nhằm  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, góp phần thúc đẩy tăng giá trị sản 

xuất, nâng cao thu nhập cho người dân,  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 nông nghiệp an toàn”.  

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trân trọng kính mời đại biểu 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. 

1. Thành phần kính mời: 

* Đại biểu cấp tỉnh: 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy,  HĐND, UBND, UBMT TQVN tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Công thương; 

- Đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh: Hội Nông dân, 

Đoàn Thanh niên,  Hội Cựu chiến binh và LĐLĐ tỉnh.  

         - Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Trung tâm 

Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch; 

- Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Quảng Trị, Siêu thị Coopmart Đông 

Hà, Khách sạn Sài Gòn Đông Hà, Khách sạn Du lịch Công đoàn, Khách sạn Mê 

Kông, Khách sạn Hữu Nghị, Nhà khách Tỉnh ủy. 

- UVBCH Hội LHPN tỉnh khóa XIV; CLB doanh nghiệp nữ, CLB phụ nữ khuyết 

tật tỉnh. 

* Đại biểu cấp huyện: 
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- Đại diện BCĐ/BĐH Chương trình OCOP các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc. 

* Các chủ thể sản phẩm OCOP tỉnh, Hội viên phụ nữ có sản phẩm tham gia 

triển lãm. 

* Mời: Phóng viên Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị dự và đưa tin tuyên truyền. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Lễ khai mạc: 7h30 ngày 27/6/2020 (thứ 7).  

- Địa điểm: Tại Công viên Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà. 

 Kính mong quý vị đại biểu sắp xếp thời gian tham dự. 

 Rất hân hạnh được đón tiếp! 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chi cục PTNT (P/hợp); 

- Lưu: VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Lý 
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