
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-NN 
 

Ngọc Hồi, ngày          tháng        năm 2020 
V/v tham gia Hội chợ triển lãm 

Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20-

AgroViet 2020 

 

  
 

Kính gửi:  

   - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn. 
 

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi nhận được Công văn số 2034/SNN-KH 

ngày 04/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia 

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20-AgroViet 2020; UBND 

huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thông 

báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia Hội chợ Triển 

lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20-AgroViet 2020. 

Hồ sơ đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 

20-AgroViet 2020 của các tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp về Trung tâm Xúc tiến 

thương mại Nông nghiệp; Địa chỉ giao dịch: 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 024.3755.5458; Fax: 024.3754.0131 hoặc gửi về 

UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 

05/10/2020 để tổng hợp.  

2. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, tổng hợp các 

hồ sơ đăng ký tham gia của các tổ chức, cá nhân (nếu có); tham mưu UBND 

huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Qua Chi cục Quản lý 

Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản) trước ngày 10/10/2020 để tổng hợp gửi 

Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp. 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các đơn vị, địa phương biết, tham gia./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Trung tâm VH,TT,DL&TT huyện (t/b); 

- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng tin); 

- Lưu: VT,TH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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