
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1610/VPCP-KTTH 
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022 
 V/v triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về đáp ứng, yêu cầu 

quy định tại Lệnh 248, Lệnh 249 của thị 

trường Trung Quốc 

  

 
   Kính gửi:    

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương, 

Tài chính, Y tế, Ngoại giao. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 
 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 

1133/BC-BNN-CBTTNS ngày 25 tháng 02 năm 2022 về việc triển khai Chỉ thị 

số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đáp ứng, yêu cầu quy định tại Lệnh 

248, Lệnh 249 của thị trường Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý 

kiến như sau: 

1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ngoại giao, 

Tài chính, Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ 

thị số 26/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2021 về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, 

tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-

19. 

2. Các Bộ: Công Thương, Y tế, Ngoại giao khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu 

đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên để chủ 

động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm giảm thiểu tác động của việc Trung 

Quốc áp dụng các quy định mới đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; đề 

xuất, báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:                                               
- Như trên;                                                                     
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,  

   các Vụ: NN, KGVX, QHQT, TH; 

- Lưu: VT, KTTH (3).TLK 

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Mai Thị Thu Vân 
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