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Số:             /VP-KT 
 

V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ 

Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự 

Hội nghị “Tăng cường hợp tác 

quốc tế để phát triển ngành Halal 

Việt Nam” 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6  năm 2022 

                                                             
Kính gửi: Các Sở: Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Khoa học và Công nghệ. 

 

                                                                                             

 Thực hiện Công văn số 2396/BNG-TĐCP ngày 14/6/2022 của Bộ Ngoại 

giao về việc mời tham dự Hội nghị “Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển 

ngành Halal Việt Nam”, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan dự thảo bài phát biểu 

tham luận, chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự 

Hội nghị; xác nhận đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị theo yêu cầu của Ban tổ 

chức tại Công văn trên. Hoàn thành gửi dự thảo bài phát biểu tham luận và các 

tài liệu liên quan về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất 15h ngày 27/6/2022. 

 2. Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và 

Công nghệ theo chức năng nhiệm vụ phân công chuẩn bị các nội dung, tài liệu 

liên quan, cử đại diện Lãnh đạo đơn vị tham dự Hội nghị; gửi danh sách đại biểu 

tham dự và tài liệu liên quan về Sở Ngoại vụ chậm nhất ngày 24/6/2022. 

 (Công văn số 2396/BNG-TĐCP được gửi kèm theo qua iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

  các phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ).        

CHÁNH VĂN PHÒNG 
    

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ 

“Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal Việt Nam” 

 

stt Họ và Tên Chức vụ - Đơn vị  Điện thoại Email 

1 Lương Trọng Quỳnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh   

2 Phùng Văn Điệp Chuyên viên Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn  

0915299985  
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