
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

V/v tổ chức điểm cầu Hội nghị xúc 

tiến tiêu thụ Nhãn và nông sản tỉnh 

Hưng Yên năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Công Thương; 

- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
 

Nghiên cứu nội dung Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 16/6/2022 của 

UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ Nhãn và nông 

sản tỉnh Hưng Yên năm 2022, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Công Thương: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan 

thực hiện các nội dung và đề xuất UBND tỉnh tổ chức điểm cầu Hội nghị xúc tiến 

tiêu thụ Nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022 theo đề nghị của UBND 

tỉnh Hưng Yên tại Kế hoạch trên.  

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình xuất khẩu Nhãn và 

nông sản tại các cửa khẩu để tỉnh Hưng Yên nắm, phối hợp điều tiết hợp lý hàng 

hóa xuất khẩu.  

2. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất 

khẩu Nhãn và nông sản của tỉnh Hưng Yên cũng như các mặt hàng nông sản khác 

có tính chất thời vụ qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.  

(Kế hoạch số 117/KH-UBND được gửi 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 tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên;  

- Các Sở: NN&PTNT, GTVT, TT&TT; 

- Công an tỉnh; 

- Các cơ quan kiểm dịch;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;  

- UBND huyện: Văn Lãng, Cao Lộc;  

- C,PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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