
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /SCT-QLTM-XNK 

V/v  hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm 
Cam, bưởi tỉnh Tuyên Quang  

Tuyên Quang, ngày     tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 
 
 

- Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương; 
- Tổ Công tác đặc biệt theo Quyết định 1926/QĐ-BCT 

của  Bộ Công Thương; 
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

- Liên hiệp HTX Thương mại Tp. Hồ Chí Minh (Saigon 
Co.op);  

- Công ty TNHH Aeon Việt Nam;  
- Công ty MM Mega Market Việt Nam;  

- Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần 
(Hapro). 
 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 02/6/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt thực hiện chương trình 

“Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; 

Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh trong tình hình 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Niên vụ 2021-2022, sản lượng cam và bưởi của tỉnh Tuyên Quang ước đạt 

95.500 tấn cam, 30.800 tấn bưởi, sản phẩm Cam sành Hàm Yên và Bưởi Soi Hà  

Yên Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy 

chứng nhận chỉ dẫn địa lý, sản phẩm cam đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao, sản phẩm 

bưởi được công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. 

Để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cam và bưởi của tỉnh, Sở Công Thương tỉnh 

Tuyên Quang trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị có tên tại mục Kính gửi 

quan tâm, hỗ trợ giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam và bưởi của tỉnh 

Tuyên Quang (Có danh sách gửi kèm). 

Sở Công Thương Tuyên Quang rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, 

giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị. Thông tin chi tiết xin liên hệ:  



- Phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương tỉnh 

Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 302, đường Tân Trào, phường Minh Xuân, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; SĐT: 02073.818.338. 

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Trưởng phòng Quản lý 

Thương mại-Xuất nhập khẩu, Điện thoại di động: 0977.625.686, email: 

cucnguyensct@gmail.com.  

Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo 

điều kiện của các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Giám đốc Sở (báo cáo); 
- PGĐ Sở (để biết); 
- Lưu: VT, QLTM-XNK. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 
 

 

Lộc Kim Liễn 
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