
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 Số: 2571/VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày  09 tháng 7 năm 2018 

V/v hoạt động của địa điểm 
quảng bá và bán rau an toàn tại 

thành phố Lạng Sơn  

 

 
Kính gửi:  

 - Sở Công Thương;  
- Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn.  

           

Xem xét Báo cáo số 135/BC-SCT ngày 03/7/2018 của Sở Công Thương 
về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn liên quan đến hoạt 
động của địa điểm quảng bá và bán rau an toàn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương dồn các ki ốt đang hoạt động thường xuyên vào 
một khu vực liền kề, với nguyên tắc phải có sự đồng thuận của các hợp tác xã 
đang sử dụng và chủ trương sử dụng không quá 30% diện tích mỗi ki ốt để trưng 
bày và bán các sản phẩm thực phẩm công nghệ, thực phẩm chế biến và đặc sản 
nông lâm sản, trái cây của tỉnh. 

Đối với những ki ốt các hợp tác xã trả lại hoặc chưa thanh toán tiền thuê 
địa điểm kinh doanh, Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn chủ động thanh lý hợp 
đồng theo quy định và tìm đối tác khác thuê trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động 
đúng chủ trương và mục đích về quảng bá và bán rau an toàn đã đề ra. 

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo 
dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của điểm quảng bá và 
bán rau an toàn trên, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những nội dung 
vượt thẩm quyền.  

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Liên minh HTX tỉnh;  
- UBND huyện Cao Lộc và TP Lạng Sơn;    
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KTN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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