UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 4240

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/SCT-TM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 09 tháng 8 năm 2021

V/v góp ý dự thảo Quyết định
ban hành Quy định đấu thầu quản lý
và khai thác chợ trên địa bàn tin̉ h

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đồng Nai;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Hiệp hội, Hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
14720/UBND-KTNS ngày 01/12/2020 về chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết
định ban hành Quy định đấu thầu quản lý và khai thác chợ tỉnh Đồng Nai (file điện
tử gửi kèm theo); Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại
Công văn số 1822/CTr-UBND ngày 23/02/2021,
Để đảm bảo cơ sở pháp lý, tính thống nhất, hiệu quả của Quyết định ban
hành Quy định đấu thầu quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đồ ng Nai, Sở
Công Thương gửi dự thảo Quyết định đến Quý sở, ban, ngành, địa phương và đơn
vị đóng góp ý kiến gửi về Sở Công Thương trước ngày 30 tháng 8 năm 2021.
(chi tiết liên hệ chị Ngọc Tuyết - ĐT: 0946.705.336 – địa chỉ email: ngoctuyetsct@gmail.com).

Sau thời gian nêu trên, Quý đơn vị không có văn bản góp ý, xem như thống
nhất nội dung dự thảo Quyết định, Sở Công Thương tổng hợp gửi Sở Tư pháp
thẩm định, hoàn chỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt ban hành.
Rất mong Quý đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (báo cáo);
- Bộ Công Thương (xin ý kiến góp ý);
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai (phản biện);
- Ban Kinh tế Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đ/c Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở Công Thương;
- Đăng website Sở Công Thương;
- Lưu: VT, QLTM. Tuyết
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