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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 981 /UBND - VP 

V/v giao nhiệm vụ tham mưu chuẩn 

bị gian hàng trưng bày tại Hội nghị 

xúc tiến đầu tư năm 2019 

        Đình Lập, ngày 17 tháng  9  năm 2019 

 
   

Kính gửi:  - Các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế 

                   hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

                - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 939/UBND-KGVX ngày 12 tháng 9 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công việc tổ chức Hội 

nghị xúc tiến đầu tư năm 2019, lãnh đạo UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như 

sau: 

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu thực hiện 01 gian hàng của huyện để 

trưng bày, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thông tin về hình ảnh, con người, giới 

thiệu một số sản phẩm tiêu biểu của huyện, đảm bảo mẫu mã, thẩm mỹ, chất 

lượng theo quy định của Ban Tổ chức tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 tỉnh 

Lạng Sơn. 

(Có Công văn số 939 UBND-KGVX ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn gửi kèm theo trên eOffice) 

UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan liên quan 

khẩn trương tham mưu triển khai xây dựng phương án trưng bày; thiết kế tổng 

quan gian hàng, báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước ngày 20/9/2019; hoàn 

thiện trưng bày vào ngày 27/9/2019./. 

 

Nơi nhận:                    
- Như trên;               

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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