
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v tăng cường công tác quản lý 

sản xuất, kinh doanh rượu thủ 

công trên địa bàn tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ,  

  Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 144/BC-SCT ngày 30/6/2020 của Sở Công Thương 

về đề xuất xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và tăng cường quản lý sản 

xuất, kinh doanh rượu thủ công trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Công Thương về việc chưa xây dựng, ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với các sản phẩm rượu trắng do Quy 

chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đồ uống có cồn và đồ 

uống không cồn đang được Bộ Công Thương xây dựng để ban hành theo quy 

định. Sau khi Quy chuẩn quốc gia được ban hành, căn cứ tình hình thực tế sẽ 

xem xét xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để đảm bảo phù hợp và thống 

nhất với văn bản quy định của cấp trên. 

2. Các Sở: Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ 

chức thực hiện các nội dung công việc được giao theo Kế hoạch số 61/KH-

UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và nội dung khác 

có liên quan theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương, các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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