
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /VP-KTTH 

V/v tạo điều kiện thuận lợi trong 

nhập khẩu giống tằm phục vụ phát 

triển ngành dâu tằm tơ 

Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:   

- Cục Hải quan; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; 

- Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn 1318/BNN-TY ngày 21/02/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về viêc̣ hỗ trợ, tạo điều kiện sản xuất tằm tơ, 

đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế 

quốc tế, Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tạo 

điều kiện thuận lợi trong thực hiện thủ tục thông quan các lô hàng hoá nhập 

khẩu là giống tằm phục vụ phát triển ngành dâu tằm tơ Việt Nam trên nguyên 

tắc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covi-19, không làm gián đoạn, 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trong nước.  

(Công văn 1318/BNN-TY được gửi kèm qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tic̣h UBND tỉnh; 

- Cục Thú y - Bộ NN&PTNT; 

- Các Sở: CT, YT, TC, NN&PTNT, NgV, GTVT; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;  

- CA tỉnh, Cục QLTT;  

- UBND huyện biên giới;  

- C,PVP UBND tỉnh;  

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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