
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG  
 

Số:         /SCT-QLTM  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 
 
 
 

 Gia Lai, ngày      tháng  4  năm 2022 

V/v mời tham gia Hội chợ triển lãm 

thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP 

khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao 

thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm xúc tiến thương mại; Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại; Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư, Thương mại và Du lịch các tỉnh, thành phố. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội chợ triển lãm thương mại và giới 

thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên – Gia Lai và giao thương doanh nghiệp 

Nhật Bản năm 2022. Thời gian: Từ ngày 20/5/2022  đến 25/5/2022. Tại đường Anh 

Hùng Núp, Quảng trường Đại Đoàn Kết, T.p Pleiku, Gia Lai với quy mô 250 gian hàng. 

Sản phẩm tham gia hội chợ gồm: Sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề; các mặt 

hàng nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng. 

Hội chợ là sự kiện quan trọng trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022), thông qua hội chợ giúp các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thông tiêu biểu của tỉnh 

Gia Lai, các địa phương và Nhật Bản. 

  Với ý nghĩa đó, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm 

phối hợp hỗ trợ làm đầu mối tổ chức các đơn vị tham gia "Hội chợ triển lãm thương mại 

và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh 

nghiệp Nhật Bản năm 2022" góp phần vào thành công chung của hội chợ. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở 

Công Thương tỉnh Gia Lai - số 17 Trần Hưng Đạo - Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện 

thoại: 0269.3871490 – Di động: 0905126644 (Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai). 

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. 

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai rất mong nhận được sự hợp tác đồng hành, tham 

gia của Quý đơn vị. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:                                                                                               GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                       
- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

-  Trang thông tin điện tử  Sở; 

- Lưu VP, QLTM.                                                                                    

                                                                                                                           Phạm Văn Binh                        
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