
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 
Số:          /UBND-KTN 

V/v thu mua, tiêu thụ sản phẩm 

hàng hóa, nông sản của vùng 

đang có dịch 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lai Châu, ngày         tháng        năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế; 

- BQL Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1083/BCT-TTTN ngày 01 

tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản 

phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch (sao gửi kèm theo). Sau khi 

xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Ma Lù Thàng và các cơ quan liên quan triển khai đầy đủ, nghiêm túc các 

nội dung theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1083/BCT-TTTN; 

tham mưu UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

2. Trong trường hợp cần thiết, giao Sở Công Thương nghiên cứu, tham 

mưu UBND tỉnh trong việc chỉ định cơ quan đầu mối của tỉnh để cấp các giấy tờ 

liên quan theo quy định về phòng chống dịch đối với sản phẩm hàng hóa, nông 

sản cho các tổ chức, cá nhân thu mua, tiêu thụ trên nguyên tắc đảm bảo giải 

quyết nhanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các 

hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương và Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U1 (để B/c); 

- VP UBND tỉnh: V1, V3; 

- Lưu VT, KT5. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Giàng A Tính 
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