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GIẤY MỜI
Làm việc với Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản năm 2022
Thực hiện Công văn số 456/CBTTNS-CS ngày 28/6/2022 của Cục Chế biến
và Phát triển thị trường nông sản( Cục Chế biến PTTTNS), về việc đề nghị bố trí
làm việc và khảo sát. Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn trân trọng kính mời đại
biểu đến dự buổi làm việc với nội dung như sau:
I. Thành phần
1. Đoàn khảo sát Cục Chế biến & PTTTNS
1. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến & PTTTNS - Trưởng
đoàn,
2. Đại diện một số phòng chức năng Cục Chế biến và PTTTNS.
2. Đại diện Các Cơ quan
Sở Công Thương Lạng Sơn; BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng
Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Chi
cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; Sở
Nông nghiệp & PTNT; Chi cục Quản lý chất lượng Nông sản, Lâm sản và Thủy sản;
II. Nội dung
Khảo sát làm việc về công tác chế biến, tiêu thụ nông sản; tình hình thông
quan hàng hoá nông sản qua cửa khẩu biên giới của địa phương trong điều kiện dịch
Covid-19; trao đổi, cập nhật các quy định, kiểm soát chất lượng, phòng chống dịch
Covid-19 đối với sản phẩm nông sản sang thị trường Trung Quốc; các quy định của
Trung Quốc về đăng ký doanh nghiệp, kiểm soát chất lượng hàng nông, thủy sản,
sản phẩm đông lạnh (Lệnh 248 và 249 Hải quan Trung Quốc); khảo sát hiện trạng
trung tâm logistics; bảo quản nông sản cửa khẩu biên giới Lạng Sơn; các khó khăn,
vướng mắc, kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thương mại nông sản qua
cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.
III. Thời gian, địa điểm
1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 08/7/2022 (thứ sáu)
2. Địa điểm: Tại phòng họp Tầng II, Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn 118, Đường Ba Sơn, Thôn Đồi Chè, Xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
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IV. Tổ chức thực hiện
Giao Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì, phối hợp
với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở đón tiếp và chuẩn bị các nội dung
làm việc với Đoàn công tác.
Mọi thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng phòng Quản lý chất
lượng - Chi cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng
Sơn; SĐT: 0915 328 656.
Kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lãnh đạo Sở;
- VP Sở NN& PTNT;
- Chi cục QLCL NLS và TS;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Đạt

