
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG  

 

Số:             /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 
 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

định thư về kiểm dịch thực vật 

đối với sản phẩm thạch đen xuất 

khẩu sang Trung Quốc 

 

 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

  
 

Thực hiện Thông báo số 9163/TB-BNN-VP ngày 28/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại buổi 

làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị định thư về 

kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm thạch đen xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng 

chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, UBND các huyện: 

Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng nghiên cứu, triển khai các nội dung nhiệm vụ 

thuộc trách nhiệm của địa phương  tại Thông báo kết luận trên, đồng thời chủ động 

phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Nông ngiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện 

các nội dung nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả Nghị định thư về kiểm dịch thực 

vật đối với sản phẩm thạch đen của tỉnh xuất khẩu sang Trung Quốc; báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.   

 (Thông báo số 9163/TB-BNN-VP được sao gửi kèm theo trên iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, CT; 

- UBND các huyện: Tràng Định,  

Văn Lãng, Bình Gia; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

 Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 

 


		2021-01-04T09:15:53+0700


		2021-01-04T09:28:40+0700


		2021-01-04T09:28:40+0700


		2021-01-04T09:28:40+0700




