
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /SCT-QLTM 

V/v tổ chức hội nghị của doanh 

nghiệp bán hàng đa cấp 

 

     Lạng Sơn, ngày     tháng 10 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

 - Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn; 

 - UBND thành phố Lạng Sơn; 

 - Công an thành phố Lạng Sơn. 
 

 Sở Công Thương nhận được thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo 

về bán hàng đa cấp số 18.09/2019/HT-NIHN ngày 28 tháng 7 năm 2019 của 

Công ty TNHH một thành viên New Image Việt Nam. Theo đó, Công ty sẽ tổ 

chức “Hội nghị tôn vinh nhà phân phối” trong thời gian từ 8 giờ 30’ đến 11 

giờ ngày 27/10/2019 tại Nhà hàng Hoa Sim, số 1A, đường Nguyễn Thái Học, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Kế hoạch 

Số: 125/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về việc triển 

khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt 

động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.  

Để đảm bảo công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 

cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Sở Công Thương đề 

nghị: Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố, Công an thành 

phố Lạng Sơn chủ động phối hợp chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát Công ty 

trong tổ chức hoạt động nêu trên và các hoạt động khác của các doanh nghiệp 

bán hàng đa cấp trên địa bàn. 

(Xin gửi kèm thông báo số 18.09/2019/HT-NIHN ngày 28 tháng 7 năm 

2019 của Công ty TNHH một thành viên New Image Việt Nam) 

Sở Công Thương thông báo để Cục Quản lý thị trường, UBND thành phố, 

Công an thành phố Lạng Sơn biết và phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

Nguyễn Quốc Hải 
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