
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  922/UBND-VP 

V/v giao xây dựng gian hàng 

 trưng bày, quảng bá sản phẩm  

của địa phương tại  

Đại hội Đảng bộ huyện  

Văn Quan, ngày 26 tháng 6 năm 2020 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Để xây dựng gian hàng 

trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 huyện Văn Quan đảm bảo chất lượng, góp phần quảng bá 

các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Ủy ban nhân dân huyện giao các đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn lựa chọn 

các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để xây dựng gian hàng trưng bày tại Đại hội; 

- Xây dựng danh mục trưng bày tại đại Hội cụ thể theo các ngày diễn ra Đại hội 

(ngày 21, 22, 23/7/2020), có dự kiến bổ sung các sản phẩm hằng ngày (vì các sản phẩm 

trưng bày có thể lấy ra để mời các đại biểu thưởng thức); Các sản phẩm cần ghi rõ 

nguồn gốc, địa chỉ … 

- Dự trù kinh phí xây dựng gian hàng gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch để 

tổng hợp.  

Các nội dung Hoàn thành xong trước ngày 01/7/2020. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Chủ động phối hợp với Phòng Nông 

nghiệp để lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của các xã, thị trấn. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Lựa chọn, đăng ký các sản phẩm nông 

nghiệp đặc trưng của địa phương trưng bày tại Đại hội gửi về phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn xong trước ngày 29/6/2020.  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn tập trung triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

  Triệu Đức Dũng 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


