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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản  

chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2022 

 

Theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang tại Kế hoạch số 197/KH-UBND 

ngày 18/3/2022 về việc tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ 

lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2022, UBND tỉnh mời các thành phần tham 

dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý thị trường, 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại, UBND huyện: Văn Lãng, Cao Lộc; Hiệp 

hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải thương mại 

Bảo Nguyên;  

- Đại diện một số tổ chức, thương nhân kinh doanh và tiêu thụ vải thiều 

trên địa bàn (khoảng 05 đại biểu, giao Sở Công Thương mời). 

2. Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến nhằm phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bắc 

Giang trong công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu thương hiệu; tăng cường 

sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn với các cơ quan 

chức năng tỉnh Bắc Giang; tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, tiêu thụ, 

xuất khẩu vải thiều và nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang qua các cửa 

khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.    

3. Thời gian: từ 08 giờ 00 - 11 giờ 00, ngày 25/5/2022 (thứ Tư). 

4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.  

5. Phân công chuẩn bị 

a) Giao Sở Công Thương: 

- Chủ động liên hệ với cơ quan chuyên môn của tỉnh Bắc Giang cập nhật, 

in tài liệu để phục vụ Hội nghị; chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tổng hợp 

thông tin về tình hình xuất khẩu vải thiều và nông sản chủ lực, đặc trưng của 

Bắc Giang tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo 

UBND tỉnh.  
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- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông tin, kết 

nối với Chính quyền nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thiết 

lập điểm cầu, tham dự Hội nghị; thông tin, kết nối các doanh nghiệp, thương 

nhân của Quảng Tây (Trung Quốc) tham gia tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ 

lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang.  

b) Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) chủ trì, phối 

hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều 

kiện về kỹ thuật phục vụ Hội nghị; xác nhận lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì và 

thành phần tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn với Văn phòng UBND tỉnh Bắc 

Giang (để giới thiệu khai mạc Hội nghị). 

c) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn đảm bảo 

các điều kiện kết nối, duy trì hoạt động tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn phục vụ cho 

công tác tổ chức Hội nghị; tuyên truyền Hội nghị trên các Website, cổng thông 

tin điện tử, các báo, tạp chí và fanpage của tỉnh.  

d) Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị./.  
 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- UBND tỉnh Bắc Giang;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;    

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, HC-QT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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