
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

 Số:         /SNN-QLCL 

V/v thông báo về việc Trung Quốc 
thực hiện kiểm tra và khử trùng 

phòng dịch hàng hóa nhập khẩu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Công Thương; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên Minh hợp tác xã tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 35/CBTTNS-CS ngày 20/01/2021 của Cục Chế 

biến và Phát triển thị trường nông sản về việc Trung Quốc thực hiện kiểm tra và 

khử trùng phòng dịch hàng hóa nhập khẩu (có văn bản gửi kèm theo). 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị thực 

hiện các nội dung sau: 

 1. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên Minh hợp tác xã tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã về việc Trung 

Quốc thực hiện kiểm tra và khử trùng phòng dịch hàng hóa nhập khẩu theo nội 

dung được đề cập tại Công văn số 35/CBTTNS-CS của Cục Chế biến và Phát 

triển thị trường nông sản để các doanh nghiệp, hợp tác xã có các biện pháp cần 

thiết khi xuất khẩu sang nước Trung Quốc.   

 2. Sở Công Thương; các phòng, đơn vị thuộc Sở 

 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có tiếp xúc, làm việc với 

doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị thông tin đến doanh nghiệp, hợp tác xã về việc 

Trung Quốc thực hiện kiểm tra và khử trùng phòng dịch hàng hóa nhập khẩu theo 

nội dung được đề cập tại Công văn số 35/CBTTNS-CS của Cục Chế biến và Phát 

triển thị trường nông sản để các doanh nghiệp, hợp tác xã có các biện pháp cần thiết 

khi xuất khẩu sang nước Trung Quốc. 

 Trân trọng đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCL, Chính. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cầm Thị Phong 
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