
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 thông tin kết nối tiêu 

thụ sản phẩm chăn nuôi trâu, bò 

vỗ béo của tỉnh Cao Bằng 

Cao Bằng, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gia súc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đặc biệt 

là chăn nuôi trâu, bò vỗ béo gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đang có 680 con trâu, 

bò đến tuổi xuất bán, trong đó: 

- Số lượng trâu: 303 con, tổng trọng lượng khoảng 132.160 kg; 

- Số lượng bò: 373 con, tổng trọng lượng khoảng 145.700 kg. 

Nhằm phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ người 

chăn nuôi của tỉnh Cao Bằng trong việc tiêu thụ sản phẩm, giảm bớt khó khăn, duy 

trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sở Công Thương tỉnh Cao 

Bằng kính đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp tuyên 

truyền, giới thiệu và hỗ trợ kết nối thông tin đến các đơn vị chế biến thực phẩm, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cả nước có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm 

trâu, bò, quan tâm liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hòa An: Ông Phan Văn 

Hợp, số điện thoại: 0826 000 993. 

Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 

của các cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
   - Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Hòa An (Ph/hợp); 

   - GĐ; PGĐ™; 

- Trung tâm KC&XTTM (đăng lên Cổng 

TMĐT tỉnh CB); 

   - Văn phòng Sở (đăng lên website Sở); 

   - Lưu: VT; QLTM&XNK. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

  Nông Văn Khương 

 


		2022-03-30T10:58:18+0700


		2022-03-30T14:29:52+0700


		2022-03-30T14:29:52+0700


		2022-03-30T14:29:53+0700




