
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /SCT-QLTM 
V/v không xác nhận đăng ký 

thực hiện khuyến mại. 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2020 

 

 

          Kính gửi: Công ty TNHH Hunkuk Shopping 

(Số 3 Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

 

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 

năm 2018  của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc 

tiến thương mại; 

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nhận được 

hồ sơ gửi kèm theo công văn số CV03/ĐKKM/BG đề ngày 02 tháng 01 năm 

2019 của Công ty TNHH Hunkuk Shopping Đăng ký thực hiện khuyến mại 

chương trình Ngập tràn quà tặng cùng công ty Hunkuk Shopping. 

Thời gian thực hiện khuyến mại: từ 02/01/2020 đến ngày 02/4/2020 

Địa bàn thực hiện khuyến mại: thành phố Lạng Sơn 

Sau khi xem xét, hồ sơ của Công ty TNHH Hunkuk Shopping, Sở Công 

Thương Lạng Sơn có ý kiến như sau: Không xác nhận việc đăng ký thực hiện 

chương trình khuyến mại Ngập tràn quà tặng cùng công ty Hunkuk Shopping 

với lý do: văn bản đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại được gửi tới Sở 

Công Thương sau thời gian Công ty TNHH Hunkuk Shopping đã thực hiện 

chương trình khuyến mại. 

Yêu cầu Công ty TNHH Hunkuk Shopping cần thực hiện theo đúng các 

quy định tại Điều 19 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính 

phủ, thực hiện đăng ký lại Chương trình theo quy định và chịu trách nhiệm về 

việc đã thực hiện chương trình khi chưa đăng ký với cơ quan chức năng theo 

quy định. 

 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo để Công ty TNHH Hunkuk 

Shopping biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                     
- Như trên;     

- Lãnh đạo Sở;  

- Cục QLTT tỉnh (ph/h xử lý);                                                                              

- Bộ phận một cửa Sở CT; 

- Văn phòng Sở (QT mạng); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Quốc Hải 
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