
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SCT-QLTM Lạng Sơn, ngày          tháng 3 năm 2022 

V/v giới thiệu, quảng bá, kết 

nối tiêu thụ sản phẩm OCOP 

và nông sản của tỉnh Lạng Sơn 

 

 
Kính gửi:  

- Vụ Thị trường trong nước; Cục Xúc tiến 

thương mại; Cục Thương mại điện tử và kinh 

tế số - Bộ Công Thương; 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 

2018-2020. Đến nay tỉnh Lạng Sơn đã đánh giá và công nhận 61 sản phẩm 

OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh (trong đó có 17 sản phẩm đạt 4 sao, 44 sản phẩm đạt 3 sao) với những sản 

phẩm được người tiêu dùng biết đến rộng rãi như: Na Chi Lăng, Thạch đen, 

Tinh bột nghệ, Mật ong, Hồng Vành Khuyên, Trà Ô Long, Gạo nếp cái hoa 

vàng, Mật ong hương rừng Xứ Lạng, Rượu men lá, Tinh dầu Hồi,....  

 Để thúc đẩy các hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản 

phẩm OCOP và nông sản của tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng 

đề nghị các đơn vị phối hợp, hỗ trợ thực hiện hỗ trợ đẩy mạnh giới thiệu, kết 

nối, tiêu thụ cụ thể : 

 1. Vụ Thị trường trong nước; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Thương 

mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương; Sở Công Thương các tỉnh, thành 

phố hỗ trợ giới thiệu, kết nối tới các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương 

mại, nhà phân phối, các chợ đầu mối trên địa bàn tìm hiểu thông tin về thị 

trường (nhu cầu tiêu thụ, giá cả, chủng loại…) và ký kết hợp tác tiêu thụ sản 

phẩm OCOP, nông sản của tỉnh lạng Sơn. 

 2. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu thu mua, phân phối nhằm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm 

OCOP và nông sản của tỉnh. 

(Có biểu thông tin chi tiết và các đầu mối gửi kèm). 

 Đầu mối liên hệ:  

 Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Lạng Sơn (Địa chỉ: 21 Lý 

Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 



0205.3875.497; Người liên hệ: Ông Trần Hữu Giang, Trưởng phòng Quản lý 

Thương mại, DĐ: 0913.199.838. Email: thgiang@langson.gov.vn; Ông 

Nguyễn Khuyến, Chuyên viên, DĐ: 0979.143.246). 

 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn rất mong nhận được sự quan tâm, tạo 

điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ của Quý đơn vị./.  
 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thành  phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, QLTM. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 Liễu Anh Minh 
 

mailto:thgiang@langson.gov.vn
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