
UBND TỈNH BẮC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 
V/v hỗ trợ tuyên truyền Hội nghị trực tuyến  

xúc tiến tiêu thụ Cam, Bưởi, Na… và các  

nông sản chủ lực tỉnh Bắc Giang năm 2021. 

           Bắc Giang, ngày     tháng     năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố. 

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn nhận được sự quan tâm, 

phối hợp chặt chẽ của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trong 

việc hỗ trợ tuyên truyền xúc tiến tiêu thụ các nông sản chủ lực, đặc trưng của 

tỉnh, đặc biệt năm 2021 Bắc Giang đã thành công trong việc tiêu thụ Vải thiều 

với sản lượng 215 nghìn tấn. 

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang bước vào vụ thu hoạch các nông sản, sản 

phẩm chủ lực, dự kiến sản lượng Cam: 48.000 tấn; Bưởi: 36.000 tấn; Na: 4.000 tấn; 

thịt lợn: trên 838.000 con; thịt gà: trên 18 triệu con và nhiều nông sản đặc trưng khác. 

UBND tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và các địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ 

Cam, Bưởi, Na, thịt lợn, thịt gà và các nông sản của tỉnh.  

Để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tiêu thụ các nông sản chủ lực, đặc 

trưng của tỉnh Bắc Giang, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang trân trọng 

đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ tuyên 

truyền “Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ Cam, Bưởi, Na, thịt lợn, thịt gà 

và các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2021”, góp phần 

quảng bá, giới thiệu nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang đến đông 

đảo Nhân dân, người tiêu dùng, doanh nghiệp biết, cùng chung tay nâng tầm giá 

trị nông sản Việt. 

1. Thời gian: Từ 08h00 - 09h45, ngày 11/11/2021 (thứ 5). 

2. Hình thức: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến. 

- Truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang. 

- Trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom tại Link: 

https://us02web.zoom.us/j/89851214099?pwd=NzVkdUdDVmVOUS9XRXVNZmxW

VDhqZz09 , hoặc qua ID: 898 5121 4099, Pass: Abc@123456. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn và rất mong 

nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đ/c Chủ tịch; PCT UBND tỉnh Phan Thế Tuấn (b/c); 

- Sở Công thương; UBND huyện Lục Ngạn (ph/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

  

 Trần Minh Chiêu 

https://us02web.zoom.us/j/89851214099?pwd=NzVkdUdDVmVOUS9XRXVNZmxWVDhqZz09
https://us02web.zoom.us/j/89851214099?pwd=NzVkdUdDVmVOUS9XRXVNZmxWVDhqZz09
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