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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 3986 /UBND-KT
V/v triển khai thực hiện
Thông báo số 237/TBVPCP ngày 12/7/2019 của
Văn phòng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Kính gửi:
Cục Quản lý thị trường tỉnh
(Cơ quan Thường trực BCĐ 389 của tỉnh)
Thực hiện nội dung Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của
Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính
phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết
định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định
việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc
lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị
tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài (văn bản kèm theo),
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh (Cơ quan Thường trực BCĐ 389 của
tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan chủ động
nghiên cứu các nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình tại văn bản nêu trên để triển khai thực hiện hoặc tham mưu
cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ 389 của tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha387.
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