
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________

 
   _____________________________________

 

Số:           /UBND-KT Đồng Tháp, ngày       tháng    năm 2021 

V/v tạm hoãn tổ chức Diễn đàn 

Sản phẩm OCOP Đồng Tháp  

và các tỉnh ĐBSCL năm 2021 

“Liên kết cùng phát triển” 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có văn 

bản mời Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia các hoạt động và gian 

hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp 

và các tỉnh ĐBSCL năm 2021 “Liên kết cùng phát triển”, dự kiến diễn ra từ 

ngày 30/11/2021 đến ngày 05/12/2021 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp. 

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến 

phức tạp trên địa bàn tỉnh và các địa phương trên cả nước nên việc tham gia của 

các đơn vị trong và ngoài tỉnh gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định tạm hoãn tổ chức Diễn đàn sản phẩm 

OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2021 “Liên kết cùng phát triển” 

trong năm 2021, dự kiến tổ chức vào thời điểm thích hợp trong năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ 

đạo, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để các đơn vị tại địa 

phương tham gia Diễn đàn; đồng thời, rất mong nhận được sự thông cảm và hy 

vọng tiếp tục nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị, địa phương trong thời 

gian tới. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- CT, các PCT/UBND Tỉnh; 

- Sở Công Thương tỉnh, thành phố; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh, thành phố; 

- Văn phòng ĐP/NTM tỉnh, thành phố; 

- TT.XTTMDL&ĐT tỉnh, thành phố; 

- LÐVP/UBND Tỉnh; 

- Lưu VT, KT-TNữ. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Tuấn 
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