
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1792/VPCP-KTTH


Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023
 V/v kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh Trà Vinh
 

   Kính gửi:  
- Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương.
- Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả.

Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 08/ĐĐBQH-VP ngày 31 tháng 
01 năm 2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh gửi Thủ tướng             
Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong nhập khẩu đường 
theo phương thức hạn ngạch thuế quan. Về việc này, Phó Thủ tướng Lê Minh 
Khái có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các Bộ, cơ quan, địa phương: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 
Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ 
đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao 
tiếp tục triển khai tích cực, có hiệu quả và đồng bộ các nhiệm vụ đã được               
Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2020 
về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình 
mới.

2. Giao các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,               
Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà 
Vinh (gửi kèm theo) để thực hiện các biện pháp, giải pháp phù hợp, kịp thời theo 
thẩm quyền và quy định của Luật quản lý ngoại thương, các cam kết quốc tế, các 
quy định pháp luật liên quan và có văn bản trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
Trà Vinh, bảo đảm công bằng, công khai minh bạch, không để xảy ra tình trạng 
trục lợi chính sách, vi phạm pháp luật, chịu trách nhiệm về nội dung trả lời; báo 
cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.
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Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực 
hiện./.

Nơi nhận:                                              
- Như trên;                                                                    
- TTgCP, các PTTg;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, 
   Các Vụ: QHĐP, NN, PL, V.I;
- Lưu: VT, KTTH (3).TLK

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2023-03-20T10:18:44+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-03-24T10:12:52+0700


		2023-03-24T10:12:44+0700




