
UBND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG KINH TẾ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        

          Số: 164 /CV-KT               TP.Sóc Trăng, ngày  08  tháng  6  năm 2021 
  

 

                                                 

 Kính gửi : 

   - Chánh Văn phòng HĐND&UBND;  

   - Trưởng Đài Truyền thanh; 

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, 

                                                                                              thành phố Sóc Trăng.  

                                                                                                          

Căn cứ Công văn số 2926/BCT-XNK ngày 25/5/2021 của Bộ Công thương về 

việc xuất khẩu nông sản qua biên giới. 

Bộ Công thương đề nghị các địa phương tăng cường khuyến cáo các hộ nông 

dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi trên 

địa bàn thường xuyên cập nhật diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên 

giới phía Bắc để chủ động có kế hoạch sản xuất, chuyển nhanh hoạt động xuất khẩu 

hàng hóa sang thị trường Trung Quốc theo hình thức chính ngạch. Tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc các quy định về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, 

ghi nhãn,...cũng như các yêu cầu liên quan để nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 (Đính kèm Công văn số 2926/BCT-XNK ngày 25/5/2021 của Bộ Công thương 

về việc xuất khẩu nông sản qua biên giới) 

Phòng Kinh tế thông tin đến Đài Truyền thanh, Ủy ban nhân dân 10 phường, 

thành phố Sóc Trăng biết và phối hợp thông báo trên loa phát thanh đến các hộ nông 

dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản và trái cây trên địa 

bàn được biết để chủ động trong sản xuất, kinh doanh. 

Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân thành phố Sóc Trăng chỉ đạo bộ phận quản lý Cổng Thông tin điện tử thành 

phố Sóc Trăng đăng tin về nội dung trên để thông tin rộng rãi đến các hộ nông dân, 

cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản và trái cây trên địa bàn 

được biết. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các đơn vị./. 

                                                                                        
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu.   
  

    KT. TRƯỞNG PHÒNG 

                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà 
 

 

V/v xuất khẩu nông sản 

qua biên giới 
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