UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 645 /SCT-QLĐT&HTQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2021

V/v phối hợp thông tin cho doanh nghiệp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản số 1125/XNK-CNTT ngày 12/05/2021 của Cục Xuất
nhập khẩu – Bộ Công Thương về việc công bố 09 cuốn cấm nang hướng dẫn
xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, cụ thể như sau:
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) và tổ
chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), hai bên đã phối hợp triển khai xây dựng bộ
cẩm nang hướng dẫn xuất nhập khẩu sang thị trường Trung Quốc cho 09 sản
phẩm trái cây: Dưa hấu, Nhãn, Vải Thiều, Thanh Long, Xòai, Chuối, Mít, Chôm
chôm, Măng cụt nhằm hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến xuất
khẩu sang thị trường Trung Quốc.
(Có Văn bản của Bộ Công Thương và cẩm nang gửi kèm theo)
Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan đăng tải lên Trang thông tin điện
tử của cơ quan và thông tin rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn
vị, các doanh nghiệp và các tổ chức liên quan để biết, tham khảo.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ ông Hoàng Ngọc Minh, điện thoại
0913.314.010, Email: minhhn.sct@gmail.com hoặc minhhn@vinhphuc.gov.vn.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLĐT & HTQT.
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