UBND TP. CẦN THƠ
VĂN PHÕNG ĐIỀU PHỐI
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 51 /VPĐPNTM
V/v phối hợp hỗ trợ rà soát các sản phẩm
đặc trưng của địa phương và đề xuất các
hoạt động xúc tiến thương mại

Cần Thơ, ngày 13 tháng 08 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế các quận.
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ đã có buổi
làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ
ngày 12 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ
Triển lãm Cần Thơ, sau buổi làm việc, hai đơn vị thống nhất phối hợp rà soát hỗ trợ
các hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương năm
2020 cụ thể như sau:
- Nhu cầu hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, video,
hình ảnh quảng bá sản phẩm…
- Nhu cầu hỗ trợ chi phí tham gia các hội chợ OCOP tại các tỉnh thành vùng
ĐBSCL như: thuê gian hàng, thiết kế, giàn dựng, trưng bày sản phẩm, chi phí vận
chuyển hàng hóa...
Lịch trình khảo sát nhu cầu:
Ngày 18/8/2020: Các quận Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy.
Ngày 19/8/2020: Các quận Ninh Kiều và Cái Răng.
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ đề nghị các
quận huyện phối hợp, hỗ trợ hai đơn vị để hoàn thành kế hoạch rà soát sản phẩm địa
phương.
Mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c Phượng, số điện thoại: 0987.200.861.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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