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Lạng Sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2018 

ề 

 
Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Sở Công Thương; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 
- Cục Hải quan Lạng Sơn; 
- UBND huyện Lộc Bình. 

 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 478/CSCL-KH ngày 07/11/2018 của 
Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc tìm 
hiểu hoạt động thương mại lợn giữa Việt Nam và Trung Quốc qua cửa khẩu biên 
giới tại tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối, chủ 
trì, phối hợp với Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải 
quan, UBND huyện Lộc Bình và cơ quan có liên quan làm việc với Đoàn công 
tác của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn theo đề 
nghị tại Công văn nêu trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

(Công văn số 478/CSCL-KH ngày 07/11/2018 gửi kèm qua eOffice) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban QL KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

 
Phùng Quang Hội 
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