
 

Kính gửi: Bộ Công Thương. 
 

Thực hiện Công văn số 8219/BCT-TMĐT ngày 29/10/2020 của Bộ Công 

Thương về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính 

phủ về thương mại điện tử, UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định do Bộ Công Thương soạn thảo. 

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét một số nội dung sau: 

a) Tại khoản 17 Điều 1 bổ sung khoản 1 Điều 67a. Thương nhân, tổ chức 

nước ngoài thiết lập website hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam, đề nghị 

cơ quan soạn thảo xem xét lựa chọn phương án 2. 

b) Tại khoản 19 Điều 1 sửa đổi bổ sung Điều 80: 

- Khoản 2 Điều 80 đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét sửa đổi, bổ sung 

trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: 

“a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương cung cấp thông tin về quản lý 

Internet đối với các website có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam; 

 b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thu hồi tên miền “.vn” và thực 

thi các biện pháp xử lý vi phạm đối với website thương mại điện tử theo quy 

định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.” 

- Khoản 6 Điều 80. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, quy định cụ thể trách 

nhiệm của Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc quy 

định như hiện nay còn rất chung chung và trùng với quy định tại khoản 2 Điều 3 của 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Công Thương xem xét./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục TMĐT & Kinh tế số - Bộ Công Thương; 

- Sở Công Thương; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

               KT. CHỦ TỊCH 

                PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

               Đoàn Thu Hà 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-KT 
 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP 

ngày 16/5/2013 của Chính phủ  

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 
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