UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 4149 /SNN&PTNT-QLCL

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày

27 tháng10

năm 2020

V/v cung cấp thông tin và đề xuất,
kiến nghị về quản lý hoạt động hoạt
động thương mại biên giới Việt Nam
- Lào.

Kính gửi:
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
Để có cơ sở cung cấp thông tin theo đề nghị của Sở Công Thương tại công
văn số 2753/SCT-XNK ngày 22/10/2020, Giám đốc Sở giao Chi cục Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật và Chi cục Chăn nuôi và Thú y, căn cứ chức năng nhiệm vụ
được giao, triển khai thực hiện và báo cáo một số nội dung sau:
1. Cung cấp thông tin và kiến nghị, đề xuất (nếu có) đối với những vướng
mắc, khó khăn liên quan đến nội dung nêu tại văn bản số 458/CCK-CKB ngày
10/7/2020 của Cục Cửa khẩu- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về xuất nhập khẩu
hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam –
Lào, Việt Nam – Campuchia.
2. Cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất nhu cầu sử
dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo Quyết
định số 229/QĐ-BCT ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc
phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực
biên giới Việt Nam – Lào và biên giới Việt Nam – Campuchia đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2035.
(có văn bản số 458/CCK-CKB ngày 10/7/2020 của Cục Cửa khẩu- Bộ Tư
lệnh Bộ đội Biên phòng và Quyết định số 229/QĐ-BCT ngày 23/01/2017 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương gửi kèm theo)
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo Giám đốc Sở bằng văn
bản (qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, kèm File điện tử
theo địa chỉ: hoangduyensnnptnt@gmail.com) trước ngày 27/10/2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Thái

