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Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương 

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép và các thủ 

tục liên quan; 

Căn cứ Công văn số 1038/UBND-THNV ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg; 

Thực hiện Công văn số 1131/UBND-THNV ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh 

về việc nhắc nhỡ các đơn vị gửi báo cáo thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, 

 Giám đốc Sở Công Thương giao các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục tham 

mưu thực hiện một số nhiệm vụ lĩnh vực ngành Công Thương được giao tại Công 

văn số 1038/UBND-THNV ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh như sau:  

 1. Phòng Quản lý Công nghiệp (lĩnh vực công nghiệp), Phòng Quản lý Thương 

mại (lĩnh vực thương mại) tham mưu phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị có liên quan 

tiếp tục thực hiện các nội dung tại Khoản 1 Công văn số 1038/UBND-THNV ngày 

02/4/208 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg. 

 2. Văn phòng Sở, Thanh tra phối hợp với các Phòng, đơn vị thuộc Sở tham 

mưu tiếp tục thực hiện các nội dung tại Khoản 5 Công văn số 1038/UBND-THNV 

ngày 02/4/208 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg. 

Văn phòng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ gửi Sở Xây dựng theo quy 

định. 

Đề nghị các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm tinh thần Công văn 

này./.     

Nơi nhận: 

- Như trên;        GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo);                                                      
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc (th/h); 

- Lưu: VT, VP.    
                                               
 

 

                                                                                                           

 

 Phạm Văn Tám 
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