ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 58

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 06 tháng 01 năm 2022

/UBND-KT

V/v phối hợp kiểm soát hàng hóa nông
sản xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 58/VPCP-KTTH ngày 03/01/2022 của Văn phòng
Chính phủ về việc kiến nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 2194/UBNDKT ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp kiểm soát hàng hóa
nông sản xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 09/UBND-KT ngày
04/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo, khuyến cáo
tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu (gửi kèm).
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo cụ thể như sau:
1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố
triển khai ngay giải pháp thông báo thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, vận
chuyển, thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tập
trung cao vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển tinh
bột sắn, sắn lát tạm dừng đưa hàng lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn theo
khuyến cáo của tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 2194/UBND-KT ngày 31/12/2021
và Công văn số 09/UBND-KT ngày 04/01/2021.
2. Giao Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh thông báo thông tin
theo khuyến cáo của tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 2194/UBND-KT ngày
31/12/2021 và Công văn số 09/UBND-KT ngày 04/01/2021 trên Cổng thông tin
điện tử tỉnh./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- UBND tỉnh Lạng Sơn (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên;
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Biên KT, 5 bản.
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