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Kính gửi:  UBND huyện, thị xã, thành phố. 

    

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2019 và Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 12/9/2019 về tổ chức các 

Hội nghị, hoạt động xúc tiến thương mại gắn với các sự kiện kinh tế - chính trị 

của tỉnh năm 2019, Sở Công Thương sẽ thực hiện kết hợp công tác chấm điểm 

bình chọn với trưng bày khu gian hàng sản phẩm CNNTTB của tỉnh. Hội đồng 

bình chọn sẽ tiến hành chấm và bình chọn sản phẩm CNNTTB vào ngày 

26/9/2019. 

Sở Công Thương thông báo các địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ 

sở, doanh nghiệp mang sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2019 theo yêu cầu như sau: 

- Địa điểm tiếp nhận sản phẩm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Hà Tĩnh, số 

21 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh. 

- Thời gian tiếp nhận sản phẩm: Bắt đầu từ 8h00 ngày 24/9/2019 đến 17h30 

ngày 25/9/2019. 

- Số lượng sản phẩm quy định: Danh sách kèm theo. 

- Đầu mối liên hệ tiếp nhận sản phẩm: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.693.440; di động 0977.746.533. 

Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLCN; 

- Lưu: VT,TT. 
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