
UBND TỈNH HÀ TĨNH                         

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:           /SCT-QLCN 
 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Chương trình 

HĐQG về sản xuất và tiêu dùng 

bền vững trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 10  năm 2020 
 

               

                

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh Hà Tĩnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh. 

 

 

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 5159/UBND-KT2 về việc 

triển khai Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch thực 

hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

Trên cơ sở tiếp thu các đề xuất, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, Sở 

Công Thương đã xây dựng dự thảo Kế hoạch (có dự thảo kèm theo). 

Để Kế hoạch sau khi được ban hành có tính khả thi cao, thực hiện đạt 

hiệu quả, Sở Công Thương kính đề nghị các đơn vị, địa phương có tên trên 

nghiên cứu, góp ý và gửi văn bản góp ý về Sở Công Thương trước ngày 

10/11/2020 để tổng hợp, hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành. 

Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Phòng QLTM; QLNL; 

- Lưu: VT, QLCN6. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Từ 
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