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V/v tuyên truyền, quảng bá thông tin
02 đặc sản của tỉnh được công nhận
lọt Top 100 món ăn đặc sản, đặc sản
quà tặng Việt Nam (2020 - 2021)

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 100/KLVN-TOP/2021 ngày 01/02/2021 của Tổ chức
Kỷ lục Việt Nam (Hội Kỷ lục gia Việt Nam) việc xác lập Top 100 món ăn đặc sản
Việt Nam (2020 - 2021) và Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020 - 2021)
trong Hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam;
Thực hiện Công văn số 730/VP-KGVX ngày 03/3/2021 của Văn phòng UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền, quảng bá thông tin 02 đặc sản của tỉnh được công
nhận lọt Top 100 món ăn đặc sản, đặc sản quà tặng Việt Nam (2020 - 2021). UBND
huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức
tuyên truyền, quảng bá thông tin về 02 đặc sản của tỉnh được xác lập, công nhận tại
Quyết định trên, cụ thể:
- Vịt quay lá mác mật lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam;
- Hoa Hồi lọt Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam.
Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giá trị các đặc sản nổi
tiếng của tỉnh, nhất là 02 đặc sản lọt Top nêu trên gắn với các hoạt động văn
hóa, xúc tiến du lịch và các sự kiện, lễ kỷ niệm quan trọng của huyện trong thời
gian tới; đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đề xuất các giải pháp nâng cao giá
trị và phát triển bền vững cây Hồi, các sản phẩm từ cây Hồi, sản phẩm Vịt quay
và các đặc sản khác của tỉnh.
(Quyết định số 100/KLVN-TOP/2021 ngày 01/02/2021 được gửi kèm trên
Hệ thống VNPT-Ioffice).
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã,
thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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