
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2020 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm 

thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005; 

Căn cứ 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;   

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 77/TTr-SCT 

ngày 13/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm 

thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn trong năm 2021 (Có danh mục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Công Thương thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 

các tổ chức liên quan biết, thực hiện theo quy định của Luật Thương mại và 

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công 

Thương, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố; Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan, các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(LC) .   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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