
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:        /GM-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc        

  Lạng Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2021 

GIẤY MỜI 

Tham dự buổi làm việc bàn các giải pháp 

 hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ Ớt mùa vụ 2021 

 Trong những năm gần đây, cây Ớt là một trong những cây trồng phổ 

biến, đem lại giá trị kinh tế và góp phần tăng thu nhập cho người dân trên địa 

bàn tỉnh. Thời điểm hiện tại đã bắt đầu vào mùa vụ thu hoạch Ớt, nhằm tạo 

điều kiện thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu Ớt, Sở Công Thương tổ chức buổi làm 

việc với các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh, xuất khẩu mặt hàng quả 

Ớt để trao đổi, nắm bắt tình hình thị trường và nhu cầu xuất khẩu Ớt cũng như 

các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để đề ra các giải pháp hỗ trợ, thức 

đẩy tiêu thụ Ớt, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 14h00' ngày 26 tháng 4 năm 2021 (Thứ Hai).   

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Số 21 

Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn). 

3. Thành phần tham dự:  

- Lãnh đạo Sở: Chủ trì. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Thương mại và chuyên viên; Lãnh 

đạo Trung tâm KC&XTTM. 

- Các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh, xuất khẩu Ớt trên địa bàn. 

4. Nội dung: Trao đổi về tình hình thu mua, thị trường tiêu thụ và xuất 

khẩu Ớt; các khó khăn, vướng mắc trong xuất khẩu Ớt và bàn các giải pháp để 

hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ Ớt. 

Để buổi làm việc đạt hiệu quả, Sở Công Thương trân trọng kính mời quý 

doanh nghiệp, thương nhân đăng ký trực tiếp hoặc gửi danh sách đại diện tham 

dự về Phòng Quản lý Thương mại (điện thoại: 02053.882255; 0918.332838; 

email: thaonong838@gmail.com) trước ngày 25 tháng 4 năm 2021 để kịp 

thời tổng hợp, chuẩn bị (Có biểu kèm theo). 

Sở Công Thương trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận:                                                                                                               
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở, Trung tâm KC&XTTM (đăng 

trên cổng thông tin điện tử); 

- Báo Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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