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V/v Thông tin thị trường nông sản
định kỳ hàng tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020
.

Kính gửi: - Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh /thành phố;
- Các Hiệp hội ngành hàng nông nghiệp.
Thực hiện công tác thông tin về thị trường nông sản, Cơ quan thường trực Ban
Chỉ đạo Phát triển thị trường Nông nghiệp (sau đây gọi là Cơ quan thường trực) xin
gửi đến quý cơ quan, đơn vị Thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản, số
phát hành tháng 07 năm 2020 nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sản xuất
kinh doanh. Bản tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Chế biến và
Phát triển thị trường Nông sản tại địa chỉ:
http://www.chebien.gov.vn/Pages/BaoCaoDinhKy.aspx
Cơ quan Thường trực rất mong nhận được thông tin đóng góp về tình hình
các mặt hàng nông sản từ các quý cơ quan đối với lĩnh vực giá cả, sản lượng và
biến động thị trường để Thông tin ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần hỗ trợ tích
cực cho công tác chỉ đạo điều hành của các địa phương, hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp và người nông dân; thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương
mại và phát triển thị trường nông sản bền vững.
Ý kiến đóng góp (nếu có) xin gửi về Cơ quan thường trực theo địa chỉ:
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Phòng Thị trường trong nước)
Địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Email: thuongmai.cb@mard.gov.vn / thuongmai.cb@gmail.com
Điện thoại: 024-37711120 / 024-37711210
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các thành viên BCĐ, Tổ Thư ký:
Các Tổng cục: TS, LN; các Cục:
QLCLNLS&TS, Trồng trọt, Chăn
nuôi, Thú y, BVTV; các Vụ: HTQT,
KH, TC, PC, QLDN, KHCN&MT;
Viện CS&CLPTNNNT, Trung tâm
TH& TK, XTTMNN, Báo NNVN;
- Các đơn vị báo chí, truyền thông;
- Lưu: VT, CBTTNS.
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Nguyễn Quốc Toản
Cục trưởng Cục Chế biến và PTTT Nông sản

