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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4675 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 8 năm 2019

V/v tham gia Hội chợ
triển lãm “ Nông nghiệp
thương mại các tỉnh phía
Nam năm 2019”

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Theo đề nghị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại
Công văn số 798-CV/HNDTW 06/8/2019 về việc mời tham dự Hội chợ triển
lãm Nông nghiệp - Thương mại các tỉnh tỉnh phía Nam năm 2019 tại tỉnh Bình
Thuận, (bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở:
Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX
tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông báo đến
các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở có nhu cầu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm,
tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu và
tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao
của địa phương đăng ký tham gia Hội chợ nêu trên; đồng thời làm đầu mối tổng
hợp, trực tiếp hỗ trợ các đơn vị đăng ký tham gia Hội chợ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (lesang216).
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