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đẩy mạnh hoạt động quảng bá,

giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm 
OCOP và nông sản của địa phương 

Văn Quan năm 20

Kính gửi: Ủy ban nhân dân hị trấn.

Thực hiện Công văn số 126/SNN /01/2022 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, 
kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương. Nhằm thực hiện 
có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
UBND huyện yêu cầu xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau

Tăng cường quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm 
OCOP đã được công nhậ sản phẩm OCOP cấp tỉnh (Rượu men lá Hữu Lễ; Tinh 
dầu hồi Văn Quan; Miến dong Tràng Phái; Cao khô Chợ Bãi) và nông sản chủ lực 
của các địa phương lên các sàn thương mại điện tử (ocopvietnam.gov.vn; voso.vn; 

hoặc trên các trang mạng 
xã hội (zalo, facebook...) để có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. 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 của từng địa phương
phần nâng cao hình ảnh, giá trị văn hóa, tạo điều kiệ cho người tiêu dùng tiếp cận 
và sử dụng sản phẩm OCOP của huyện, tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 
hộ sản xuất kinh doanh trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản chủ 
lực của địa phương đặc biệt là đẩy mạnh kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, 
các kênh phân phối nội tỉnh.

ết quả thực hiện đề nghị báo cáo về UBND huyện qua Phòng
nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp &PTNT (số sản phẩm, chủ 
thể và hình thức quảng bá, xúc tiến thương mại) thời gian trướ
đồng thời gừi theo địa chỉ Email: 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Sở NN&PTNT
CT, các PCT UBND huyện;
CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;
Lưu:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hứa Phong Lan


