
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

Số: 2415/VP-KTTH       Lạng Sơn, ngày   28  tháng 6  năm 2018 

V/v triển khai thực hiện Nghị định 
số 81/2018/NĐ-CP  

 

               
Kính gửi: Sở Công Thương. 

 

Thực hiện Công văn số 5043/BCT-XTTM ngày 26/6/2018 của Bộ Công 
Thương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc 
tiến thương mại, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau:  

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đến các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho 
UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định của Nghị định 
theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn trên; báo cáo, đề xuất UBND 
tỉnh trong tháng 7/2018. 

(Công văn số 5043/BCT-XTTM được gửi kèm theo qua eOffice và trên 
Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.)                                                                          

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Công Thương, các cơ quan liên quan thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TT&TT, YT, TC, KH&CN; 
- Công an tỉnh;   
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;    
- C, PVP UBND tỉnh; 
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 
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