
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG  

 

Số:          /CV-SCT 
V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền 

các hoạt động của sự kiện Xúc tiến 

tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm 

OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng 

Bí xanh thơm Ba Bể 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                  Bắc Kạn, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Cổng thông tin Du lịch thông minh tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ; 

- Hội Doanh nhân OCOP tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc về việc Tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh 

thơm và sản phẩm OCOPgắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022. 

Công văn số 3067/UBND-GTCNXD ngày 19/5/2022 về việc điều chỉnh thời gian 

tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du 

lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022, theo đó, Thời gian tổ chức Sự kiện từ 

ngày 01tháng 6 đến ngày 03 tháng 6 năm 2022 tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

Để thực hiện công tác truyền thông, quảng bá rộng rãi về sự kiện tới nhân 

dân, Sở Công Thương gửi thông tin, nội dung chương trình của sự kiện Xúc tiến 

tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm vùng Bí xanh thơm Ba Bể, 

kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp hỗ trợ truyền thông, quảng 

bá về sự kiện(Có Nội dung chương trình kèm theo) 

Gửi kèm Công văn này: 

- Thông tin chi tiết sự kiện tại địa chỉ: 

http://xttmbackan.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=626691b1-

f433-4751-b06b-956df62dd05f ;  

- Địa chỉ baner tuyên truyền: http://xttmbackan.gov.vn/photo/ed0250ce-

213a-4f3a-bd3e-e8f78c193d7e.jpg; 

- Địa chỉ video tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm: 

https://www.youtube.com/watch?v=9T3P9uDALCQ 

http://xttmbackan.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=626691b1-f433-4751-b06b-956df62dd05f
http://xttmbackan.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=626691b1-f433-4751-b06b-956df62dd05f
http://xttmbackan.gov.vn/photo/ed0250ce-213a-4f3a-bd3e-e8f78c193d7e.jpg
http://xttmbackan.gov.vn/photo/ed0250ce-213a-4f3a-bd3e-e8f78c193d7e.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9T3P9uDALCQ


Với nội dung trên, Sở Công Thương  rất mong nhận được  sự quan tâm 

phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Trân trọng./.  
 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Hiệp hội du lịch tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ, Hội DN OCOP. 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Sở (Ô Sáng); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Đinh Lâm Sáng 



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
Sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh thơm Ba Bể 

(Kèm theo Công văn số:         /CV-SCT ngày      tháng 5 năm 2022) 

 
STT Nội dung hoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị chủ trì 

 

1 

Trải nghiệm sinh thái 

vùng Bí xanh thơm Ba Bể 

Bắt đầu vào lúc 13h30’ ngày 

01/6/2022 (Thứ tư). 

Thôn Bản Váng, xã Địa Linh 

và Thôn Phiêng Phàng, xã Yến 

Dương, huyện Ba Bể. 

 

UBND huyện Ba Bể 

 

2 

Ngày hội nông sản – 

OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 

2022 

Từ ngày 01 đến 03/6/2022 

(Khai mạc: 19h30 ngày 

01/6/2022) 

Tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể Sở Công thương 

 

3 

Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ 

Bí xanh thơm và các sản 

phẩm OCOP tỉnh Bắc 

Kạn năm 2022 

Bắt đầu vào hồi 08h00’ ngày 

02/6/2022 (Thứ Năm). 

 

Hội trường lớn, Trụ sở hợp 

khối huyện Ba Bể; địa chỉ: 

Thôn Tin Đồn, xã Thượng 

Giáo, huyện Ba Bể. 

Sở Công Thương 

 

BTC SỰ KIỆN XÚC TIẾN TIÊU THỤ BÍ XANH THƠM VÀ SẢN PHẨM OCOP  

GẮN VỚI DU LỊCH TRẢI NGHIỆM TỈNH BẮC KẠN NĂM 2022 
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