UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: 1205 /SCT-QLTM
V/v thay đổi chính sách biên mậu của các
cơ quan chức năng Trung Quốc đối với
việc nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng;
- Các doanh nghiệp kinh doanh XNK thủy sản trên địa bàn.
Thực hiện Công văn số 3470/UBND-TM ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về
việc thay đổi chính sách biên mậu của các cơ quan chức năng Trung Quốc đối với
việc nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản (sao gửi kèm), Sở Công Thương kính đề
nghị các cơ quan liên quan phối hợp triển khai một số nội dung sau:
1. Kính đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức
phổ biến, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp đến các cơ sở, hộ nuôi truồng,
sản xuất, khai thác và kinh doanh xuất khẩu thủy hải sản trên địa bàn những nội
dung liên quan tại phụ lục đính kèm Công văn số 5388/UBND-XD2 ngày
30/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp
kinh doanh, nuôi trồng, khai thác, xuất khẩu thủy hải sản chủ động trong hoạt động
sản xuất kinh doanh và xuất khẩu hàng thủy sản qua thị trường Trung Quốc.
2. Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện
tuyên truyền và hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và xuất khẩu thủy hải
sản, hộ nuôi trồng hoặc khai thác thủy hải sản đáp ứng sự thay đổi chính sách biên
mậu của các cơ quan chức năng Trung Quốc đối với việc nhập khẩu mặt hàng thủy
hải sản.
3. Sở Công Thương sẽ tiếp tục liên hệ với các cơ quan của Bộ Công Thương
để cập nhật thông tin và phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương
liên quan để thông báo về sự thay đổi chính sách nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản
vào thị trường Trung Quốc để các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn có
phương án triển khai phù hợp.
Rất mong sự quan tâm phối hợp của Sở NN&PTNT và các địa phương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, QLTM.
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