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Kính gửi: Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn 

 

  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Tờ trình số 08/TTr-KT ngày 15/4/2020 

của Phòng Kinh tế thành phố về việc xem xét chuyển cách thức “Tổ chức Lễ công bố 

nhãn hiệu chứng nhận” thuộc dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Rau Lạng Sơn.  

Trên cơ sở tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo 

tiến độ thực hiện dự án và phù hợp với tình hình thực tế. Sở Khoa học và Công nghệ 

nhất trí với nội dung đề nghị của Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn như sau:  

1. Điều chỉnh nội dung từ “Lễ đón nhận nhãn hiệu chứng nhận" sang thực hiện 

nội dung "Xây dựng phóng sự truyền hình tuyên truyền, phát trên Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Lạng Sơn".  

2. Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo 

đến các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, Nhà hàng ăn uống, Cơ sở kinh doanh ăn 

uống, Cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố về Nhãn hiệu chứng nhận Rau 

Lạng Sơn. 

 Đề nghị Phòng Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn, Chủ nhiệm dự án triển khai 

thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND Thành phố; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 
 

 

 
 Bế Thị Thu Hiền 
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