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Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2018 

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 
   thôn, Công Thương, Cục Hải quan Lạng Sơn; 
- Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII; 
- Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn . 

 
 

UBND tỉnh nhận được Giấy mời số 489/GM-BNN-VP ngày 17/7/2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham dự “Hội nghị kết nối 
tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, sau khi xem xét, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với 
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và cơ quan có liên quan triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của 
địa phương trong quá trình tổ chức “Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh 
biên giới Việt Nam - Trung Quốc”; dự thảo bài phát biểu chào mừng Hội nghị 
của lãnh đạo UBND tỉnh, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018. 

2. Các Sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 
Thương, Cục Hải quan Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục 
kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn chủ động tham dự, chuẩn bị nội dung để trả 
lời, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội tại Hội nghị. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

(Giấy mời số 489/GM-BNN-VP ngày 17/7/2018 gửi qua eOffice) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

 
Phùng Quang Hội 

 


		2018-07-31T17:29:42+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




