
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  4553 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  13  tháng 11 năm 2018

V/v tham gia Hội nghị giao thương 
kết nối cung - cầu hàng hoá giữa 
thành phố Hà Nội và các tỉnh, 

thành phố năm 2018, kết hợp trưng 
bày, quảng bá sản phẩm 

 

 
Kính gửi: Sở Công Thương. 

                                                     

Xem xét Công văn số 1315/SCT-KC&XTTM ngày 12/11/2018 của Sở 
Công Thương về việc đề xuất tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung - cầu 
hàng hoá giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018, kết hợp trưng 
bày, quảng bá sản phẩm và Công văn số 5403/UBND-KT ngày 05/11/2018 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung 
cầu hàng hoá giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:     

1. Ủy quyền cho lãnh đạo Sở Công Thương làm Trưởng đoàn tham gia 
các hoạt động tại Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hoá giữa thành 
phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018 và tham dự Lễ Khai mạc Hội chợ 
Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2018.  

2. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tham gia 
trưng bày 02 kệ hàng tại Hội nghị và gian hàng tại Hội chợ với các sản phẩm 
đặc sản của tỉnh như: Hoa hồi và các sản phẩm từ hoa hồi, cao khô Vạn Linh, 
thạch đen, hạt mắc ca, rau an toàn,... 

(Công văn số 5403/UBND-KT được gửi qua eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Công Thương, các cơ quan liên quan thực hiện./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND TP Hà Nội;  
- Các Sở: NN&PTNT, TC;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTN, TH, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH (LC). 
                        

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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