
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /UBND-KT 
V/v sự kiện quốc tế AGRITECHNICA 

SIA Live 2022 do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổ chức tại  

thành phố Cần Thơ 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 

                

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các phường xã. 

 

Thực hiện Công văn số 1605/SNN-PTNT ngày 15/8/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc sự kiện quốc tế AGRITECHNICA SIA 

Live 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại thành phố Cần 

Thơ. UBND thành phố chỉ đạo như sau:  

1. UBND các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Thông báo về Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 trên các kênh 

thông tin của địa phương để các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con 

nông dân trên địa bàn biết về Sự kiện và tham gia nếu có nhu cầu. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, cá nhân tham gia trưng bày, triển lãm các công nghệ, thiết bị, sản phẩm đặc 

sản, sản phẩm OCOP của địa phương tại Sự kiện.  

2. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố đăng tải nội dung Sự kiện 

AGRITECHNICA ASIA Live 2022 trên Trang thông tin điện tử của UBND 

thành phố để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân 

biết về Sự kiện. 

(Công văn số 5099/BNN-KN của Bộ Nông nghiệp được gửi kèm theo qua iOffice) 

UBND thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường, xã và Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                   
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT.                        

         

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Đặng Quốc Minh 
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