
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 2493  /VP-KT Lạng Sơn, ngày  23  tháng 6 năm 2021 

V/v thông báo ngừng đăng ký 

hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

   

 
 

Kính gửi:  
 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 
 

Để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ nông sản của huyện Hữu Lũng, 

Văn phòng UBND tỉnh đã có Văn bản số 2208/VP-HCQT ngày 07/6/2021 đề 

nghị các các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động; đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vận động các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh đăng ký hỗ trợ tiêu thụ đối với một trong các mặt hàng nông sản trên 

của huyện Hữu Lũng; kết quả sau 05 đợt tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh đã 

nhận được đăng ký hỗ trợ tiêu thụ nông sản của các cơ quan, đơn vị với tổng số 

khối lượng khoảng 96 tấn nông sản, trong đó: Dứa 46.450 quả (tương đương 32 

tấn), Dưa hấu 9.600 quả (tương đương 29 tấn), Vải thiều 35 tấn. 

Ngày 21/6/2021, UBND huyện Hữu Lũng có Văn bản số 850/UBND-

KT&HT về việc ngừng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; theo báo cáo của UBND huyện 

Hữu Lũng, hiện nay các sản phẩm nông sản của huyện đã cơ bản được tiêu thụ 

hết nên đề nghị ngừng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện. 

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng tại Văn bản số 

850/UBND-KT&HT, Văn phòng UBND tỉnh thông báo việc ngừng đăng ký hỗ 

trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện Hữu Lũng theo Văn bản số 

2208/VP-HCQT ngày 07/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Quý cơ quan, đơn vị được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng, Ban,  

  đơn vị thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, KT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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