
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 
ơ 

V/v tham dự Hội chợ - Triển lãm 

giống, nông nghiệp công nghệ cao  

lần thứ VIII và Hội chợ chăn nuôi 

Thành phố Hồ Chính Minh năm 2020  

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

 Xem xét Công văn số 2754/UBND-KT ngày 17/7/2020 của UBND Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc mời tham dự Hội chợ - Triển lãm giống, nông nghiệp 

công nghệ cao lần thứ VIII và Hội chợ chăn nuôi Thành phố Hồ Chính Minh năm 

2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 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 hoac̣h, nguồn vốn được giao năm 

2020 và tình hình, nhu cầu thực tiễn của điạ phương chủ động nghiên cứu, xem xét 

việc tham gia Hội chợ theo nội dung mời của UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại 

Công văn trên; đồng thời thông tin sự kiện đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn để nghiên cứu, chủ động đăng ký tham gia nếu có nhu 

cầu.   

(Công văn số 2754/UBND-KT được gửi kèm theo qua iOffice). 

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; 

- Các Sở: KHĐT, TC, CT; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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