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Số: 1959 /STTTT-TTBCXB

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 11 năm 2021

V/v phối hợp hỗ trợ tuyên truyền
Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ
nông sản chủ lực tỉnh Bắc Giang
năm 2021

Kính gửi:
- Các sở: Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải;
- Các cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú
báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
- Báo Đắk Lắk;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Trung tâm quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TX, TP;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, TX, TP.
- Trung tâm TT - VH - TT huyện Ea Kar;
- Trung tâm TT - VH - TT huyện Krông Pắc.
Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, 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.
Phối hợp 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 theo đề nghị của
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 1698/STTTTTTBCXB, ngày 04/11/2021; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan,
đơn vị:
1. 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.
2. Thông tin đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân biết,
tham gia, theo dõi, nắm bắt thông tin (nếu có nhu cầu) tại 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, cụ thể như sau:
- Thời gian: Từ 08h00 - 09h45, ngày 11/11/2021 (thứ 5).
- Hình thức: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
+ Truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang.
+ Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và quan tâm đến nội dung trên có thể
tham gia trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom tại Link:
https://us02web.zoom.us/j/89851214099?pwd=NzVkdUdDVmVOUS9XRXVN
ZmxW VDhqZz09, hoặc qua ID: 898 5121 4099, Pass: Abc@123456.
Với nội dung trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị quan
tâm, phối hợp triển khai tuyên truyền góp phần hỗ trợ tiêu thụ nông sản chủ lực
tỉnh Bắc Giang năm 2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở TT&TT Bắc Giang;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP, TTBCXB.
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