
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /SCT-QLTM&XNK 

V/v hỗ trợ tạo điều kiện tiêu thụ, 

vận chuyển, lưu thông và xuất khẩu 

nông sản qua biên giới 

Cao Bằng, ngày        tháng  6  năm 2021 

Kính gửi: Các thương nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh  

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

     

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian gần 

đây. Để đảm bảo "mục tiêu kép", vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa 

quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh. Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất trong việc vận chuyển, lưu thông để tiêu thụ tại thị trường trong nước sản 

lượng lớn các mặt hàng và xuất khẩu nông sản của các địa phương trong bối 

cảnh dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương. Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 1317/UBND-TH ngày 01 

tháng 6 năm 2021 về việc hỗ trợ tạo điều kiện tiêu thụ, vận chuyển, lưu thông và 

xuất khẩu nông sản qua biên giới. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương đề nghị 

các thương nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng cần quan tâm chú ý nghiên cứu và thực hiện tốt nội dung Công văn số 

1317/UBND-TH đã nêu trên (được sao gửi kèm công văn này) và tích cực phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo điều kiện thực hiện các biện pháp hỗ 

trợ tiêu thụ, vận chuyển, lưu thông hàng hóa, nông sản của vùng có dịch, nhất là 

quả vải của tỉnh Bắc Giang, Hải dương,... tại thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Sở Công Thương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các thương 

nhân, doanh nghiệp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT Khuyến công và XTTM (Đăng website Sở 

và Cổng TT giao dịch TMĐT); 

- Lưu: VT; QLTM&XNK. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nông Văn Khương 
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