UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2033 /SCT-QLTM
V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp
quản lý nhà nước đối với hoạt động
kinh doanh theo phương thức đa cấp
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Công an tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục Thuế tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ
về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Công văn số
3524/UBND-KT ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định
ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo
phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số
12/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban
hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Căn cứ quy định tại Điều 120, 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015 về việc lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh; Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên
quan tham gia góp ý dự thảo và gửi về Sở Công Thương trước ngày 18/11/2020
để tổng hợp, hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định.
Sở Công Thương kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh
Quảng Ngãi (để lấy ý kiến);
- Các PGĐ Sở;
- Văn phòng Sở (đăng lên trang tin
thành phần Sở);
- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Đạt

