
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:              /UBND-NL 

V/v đề nghị hỗ trợ quảng bá thương 

hiệu, kết nối tiêu thụ Cam Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Tĩnh, ngày         tháng     năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Bộ Công thương; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Cây cam là một những cây trồng chủ lực của tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, tổng diện 

tích trồng cam đạt trên 7.900ha, chủ yếu là giống cam Chanh và Cam Bù, tập trung 

tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc; diện tích cho sản phẩm 

đạt gần 5.600ha, diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP trên 1.600ha; sản lượng năm 2021 

ước đạt trên 65.000 tấn. Cam Hà Tĩnh có mùi thơm đặc trưng, vị ngọt đậm, quy trình 

sản xuất được đầu tư thâm canh, đảm bảo kỹ thuật và được chứng nhận đảm bảo an 

toàn thực phẩm. 

Để quảng bá thương hiệu, kết nối đưa sản phẩm Cam Hà Tĩnh đến với người 

tiêu dùng cả nước và xuất khẩu, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị Bộ Công 

thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 

Hội Nông dân Việt Nam và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ các cơ sở sản xuất cam của Hà Tĩnh kết nối 

với các doanh nghiệp phân phối lớn, siêu thị, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp 

logistics, v.v. để đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Cam Hà Tĩnh; hướng dẫn, hỗ 

trợ truyền thông, tiêu thụ trên môi trường số. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan 

tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đầu mối liên hệ: Sở Công thương Hà Tĩnh, số 

02 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại 02393.693.046, di động 

0936.077.190)./. 

Kính đề nghị Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, 

hỗ trợ, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Công thương, NNPTNT; 

- Chánh, PCVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng  Ngọc  Sơn 
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