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Số:          /SCT-QLTM 
V/v áp dụng biện pháp phòng dịch 

Covid-19 trong công tác quản lý 

hoạt động bán hàng đa cấp 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

 
 

 
 

 

 
           

                Kính gửi: Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.                                                      

Thực hiện Công văn số 1296/VP-KTTH ngày 03/4/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh và Công văn số 2371/BCT-CT ngày 01/4/2020 của Bộ Công 

Thương về việc áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý 

hoạt động bán hàng đa cấp. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau: 

1. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, ngày 01/4/2020 Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 

40/TB-SCT về việc tạm dừng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính trực tiếp tại bộ phận Một cửa của Sở (Quầy số 06, Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh) đối với tổ chức, cá nhân kể từ ngày 01/4/2020 đến hết 

ngày 15/4/2020 nhằm phòng chống dịch Covid-19. Do vậy, nếu các đơn vị 

phát sinh các thủ tục hành chính thì thực hiện việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: https://Dichvucong.langson.gov.vn. Tuy nhiên, để hạn 

chế các hoạt động tụ tập đông người, trách nguy cơ lây lan dịch bệnh trong 

cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong thời gian diễn ra dịch bệnh  

Covid-19, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa 

cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Khuyến khích các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có hoạt động trên địa 

bàn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hạn chế tổ chức các hoạt động 

hội họp, nếu cần phải tổ chức hội họp thì khuyến khích thực hiện bằng phương 

thức trực tuyến. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các doanh nghiệp bán hàng đa 

cấp trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (b/c) 

- UBND tỉnh (b/c);    

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, QLTM.                                                                 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hải 

 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
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