
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GM-SNN Lạng Sơn, ngày          tháng 8 năm 2022 

 
GIẤY MỜI 

Tham dự Khai mạc và Hội nghị  

kết nối tiêu thụ Na, nông đặc sản Lạng Sơn năm 2022 

    

 Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2022; Kế hoạch số 

70/KH-SNN ngày 31/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tổ chức Phiên 

chợ nông đặc sản vùng miền; Tuần lễ quảng bá Na, nông đặc sản Lạng Sơn năm 

2022. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung Tâm Xúc tiến thương mại  

nông nghiệp, UBND các huyện và thành phố tổ chức Phiên chợ nông đặc sản 

vùng miền; Tuần lễ quảng bá Na, nông đặc sản Lạng Sơn năm 2022 tại Hà Nội. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời đại diện các đơn vị tham 

dự Lễ Khai mạc và Hội nghị kết nối tiêu thụ Na và nông đặc sản tỉnh Lạng Sơn 

tại Chương trình như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Lãnh đạo UBND tỉnh (có giấy mời riêng); 

2. Các cơ quan, ban ngành: 

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học 

và Công nghệ; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; 

Hội Nông dân tỉnh; Liên Minh HTX tỉnh Lạng Sơn. 

- Đài Phát thanh & truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn; 

3. UBND các huyện, thành phố: 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

- Một số phòng ban thuộc UBND các huyện, TP ((Đề nghị UBND các 

huyện và Thành phố mời giúp). 

4. Một số doanh nghiệp, Hợp tác xã, chủ thể các sản phẩm OCOP tỉnh 

Lạng Sơn; (Đề nghị UBND các huyện và Thành phố mời giúp để tham gia 

giao thương với các doanh nghiệp, nhà phân phối của TP Hà Nội) 

II. NỘI DUNG 

1. Dự Lễ Khai mạc và Hội nghị kết nối tiêu thụ Na và nông đặc sản tỉnh 

Lạng Sơn. 

2. Đề nghị UBND các huyện, TP   

- Lập danh sách thông tin đại biểu, thông tin các sản phẩm và các doanh 

nghiệp, HTX, cơ sở đăng ký kinh doanh có nhu cầu để tham gia giao thương với 
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các doanh nghiệp, nhà phân phối của Thành phố Hà Nội gửi Sở Nông nghiệp và 

PTNT tổng hợp chung; 

- Chuẩn bị nội dung phát biểu liên quan đến tiềm năng sản phẩm nông đặc 

sản tại địa phương và đăng ký, giới thiệu một số HTX phát biểu tại Hội nghị. 

- Huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng mỗi đơn vị lựa chọn 02 đơn vị có đủ năng 

lực, khả năng cung ứng sản phẩm nông sản trên địa bàn để tiến hành ký kết biên 

bản ghi nhớ, hợp tác tiêu thụ Na và nông đặc sản tỉnh Lạng Sơn. 

(Có Mẫu Danh sách và Chương trình chi tiết gửi kèm theo) 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 - Thời gian: Từ 08h00’-11h30’ ngày 10 tháng 8 năm 2022 (Thứ Tư) 

 - Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (số 489 Hoàng 

Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội). 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời Đại biểu đến tham dự, góp 

phần để Sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp./. 

 (Mọi thông tin chi tiết xin được liên hệ đ/c: Đào Trọng Dũng, Trưởng 

phòng KHTC, Sở Nông nghiệp và PTNT sđt 0913.596.393) 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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