
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 
V/v đồng ý cho chuyển nội dung tổ 

chức Ngày hội Na Chi Lăng lần 4 

năm 2021 sang thực hiện truyền  

thông quảng bá sản phẩm Na Chi 

Lăng trên nền tảng kỹ thuật số 

 

 

Kính gửi:  UBND huyện Chi Lăng. 

 

Xem xét Công văn số 1257/UBND-NN ngày 19/7/2021 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc xin chuyển nội dung tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng lần 4 năm 

2021 sang thực hiện truyền thông quảng bá sản phẩm Na Chi Lăng trên nền tảng 

kỹ thuật số, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như 

sau: 

Đồng ý cho chuyển Kế hoạch tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng lần thứ 4 năm 

2021 gắn với Hội chợ thương mại huyện Chi Lăng và Công bố Quyết định di tích 

Quốc gia đặc biệt - Di tích lịch sử Chi Lăng và các tuyến du lịch huyện Chi Lăng 

sang thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông quảng bá thương 

hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm nông sản trên nền 

tảng kỹ thuật số năm 2021 như đề xuất của UBND huyện Chi Lăng tại Báo cáo 

trên. UBND huyện Chi Lăng chủ động xem xét, lựa chọn triển khai các hoạt động 

hợp lý, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình, diễn biến công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Chi Lăng, các cơ quan 

liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC,  

  VH-TT&DL; TTTT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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