
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

   Số: 4423/UBND-KT2 
V/v giao góp ý Dự thảo Kế hoạch 

triển khai các hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng giai 

đoạn 2021-2025 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 
 

         Kính gửi:  

 - Các sở, ngành: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, 

Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh;  

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh; Hội bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng tỉnh. 
 

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính 

phủ, Sở Công Thương đã dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025; 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh có ý kiến như sau: 

- Giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị có tên trên và các cơ quan liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, góp ý vào dự thảo Kế hoạch; gửi Sở 

Công Thương trước ngày 15/7/2020.  

- UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các Đoàn thể cấp tỉnh, 

Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tham 

gia góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch; Văn bản góp ý xin gửi về Sở Công Thương 

trước ngày 15/7/2020 để tổng hợp. 

- Giao Sở Công Thương chủ trì tổng hợp, hoàn thiện Kế hoạch; báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 22/7/2020./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó VP; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT2. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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