
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 5922/VPUBND-KTN An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2021 
  V/v hỗ trợ quảng bá thương hiệu, 

kết nối tiêu thụ cam Hà Tĩnh 

 

Kính gửi:  

 
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Công Thương; 

- Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhận được Công văn số 7202/UBND-NL 

ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị hỗ trợ quảng 

bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ cam Hà Tĩnh. Vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Trần Anh Thư có ý kiến như sau: 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Trung tâm xúc tiến Thương 

mại và Đầu tư và các đơn vị khác có liên quan thông tin, quảng bá thương hiệu và 

kết nối tiêu thụ cam Hà Tĩnh vào hệ thống thương mại điện tử và sàn OCOP của 

tỉnh. Đồng thời, tổ chức làm việc với siêu thị Coopmart để hỗ trợ việc kết nối, tiêu 

thụ cam Hà Tĩnh. Sau khi có kết quả, báo cáo UBND tỉnh An Giang xem xét bố 

trí cuộc họp trực tuyến để trao đổi với UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, PKTN; 

- Lưu: VT. 

 

(Kèm CV số 7202/UBND-NL) 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Minh Hoàng 
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