
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:     2127   /SCT-QLTM 

 
 

 

 

V/v phối hợp tuyên truyền,  

giới thiệu, quảng bá các sản phẩm 

nông sản có thế mạnh của tỉnh  

Lai Châu 
 

 

Lai Châu, ngày    12      tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ 

Công Thương; 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. 

 

 Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, 

vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020.  

Thực hiện Quyết định số 1054/QĐ-BCT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương phê duyệt thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ 

Công Thương thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng 

xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đã triển khai, 

thực hiện Đề án “Thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nông sản có thế mạnh của tỉnh 

Lai Châu”, trong đó, đã lựa chọn và xây dựng video clip của 23 sản phẩm, hàng 

hóa nông sản có thế mạnh của tỉnh. 

Để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu 

đến cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước và hướng đến xuất khẩu, Sở Công Thương 

gửi tới Quý cơ quan đường link  23 video clip giới thiệu về sản phẩm nông sản 

(https://drive.google.com/drive/folders/1XZlYvqDiwiYuXr4gHfOdo4J8WTmfg

Fey) và đề nghị Quý cơ quan phối hợp hỗ trợp tuyên truyền trên trang thông tin 

điện tử do Quý cơ quan quản lý. 

Sở Công Thương rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Bộ Công Thương (B/c); 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Xuân Tiến 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1XZlYvqDiwiYuXr4gH
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