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Lạng Sơn, ngày 17 tháng 10 năm 2019 
ơ 

V/v tham gia Hội chợ nông 
nghiệp và sản phẩm OCOP khu 

vực phía Bắc năm 2019 
 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 
Xem xét Công văn số 7547/BNN-CBTTNS ngày 10/10/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc mời tham gia Hội chợ nông nghiệp và sản 
phẩm OCOP khu vực phía Bắc nhân dịp Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình 
năm 2019; Công văn số 1647/UBND-NNTN ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh 
Hòa Bình về việc tham gia Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, Hội chợ nông 
nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan có liên quan căn cứ các chương trình, kế hoạch của tỉnh năm 2019 đã ban 
hành và tình hình, nhu cầu thực tiễn của địa phương chủ động nghiên cứu, xem xét 
việc tham gia Hội chợ theo Thư mời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
UBND tỉnh Hòa Bình tại các Công văn nêu trên. 

(Công văn số 7547/BNN-CBTTNS và Công văn số 1647/UBND-NNTN được 
gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Công Thương; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: KTTH, KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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