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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:      /UBND-KTTH 

V/v tham gia ý kiến đối với dự 

thảo Chiến lược phát triển lực 

lượng quản lý thị trường 

  

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

     
Kính gửi: Bộ Công Thương. 

 

Thực hiện Công văn số 1203/BCT-TCQLTT ngày 24/02/2020 của Bộ 

Công Thương về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển lực lượng quản lý thị 

trường; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với nội dung, 

bố cục của dự thảo Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển lực lượng Quản 

lý thị trường giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Ngoài ra tham gia một 

số ý kiến như sau: 

1. Phần căn cứ đề nghị xem xét bổ sung “Nghị định số 98/2017/NĐ-CP 

ngày 18/8/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương”. Vì Bộ Công Thương là cơ quan trình Đề án, theo đúng chức, 

năng nhiệm vụ của Bộ. 

2. Tại Mục III Điều 1 đề nghị xem xét bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ 

thể để thực hiện đầy đủ tương ứng với 32 mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn mà 

dự thảo đã nêu tại Mục II. 

3. Tại Điều 2 để nghị xem xét bổ sung thêm Khoản 4 như sau: “Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Công 

Thương và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 

nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm chỉ đạo, tham gia 

thực hiện các nội dung có liên quan của Chiến lược này.” 

UBND tỉnh Lạng Sơn kính gửi Bộ Công Thương xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (B/c);  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, TP, NV; 

- Cục QLTT, Cục HQ, Cục Thuế; 

- CA tỉnh, BCH BĐBP; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

  các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 

 


		2020-03-12T15:46:38+0700


		2020-03-12T15:46:38+0700


		2020-03-12T15:46:38+0700


		2020-03-12T15:47:08+0700




