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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố, thị xã; 

- Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 
 

Thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-BCT ngày 18/8/2021 về việc điều chỉnh 

thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 

2021”, Sở Công Thương thông báo tới các đơn vị, địa phương và các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nội dung sau: 

Thực hiện Quyết định số 1242/QĐ-BCT ngày 12/04/2021 của Bộ Công 

Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam 

Grand Sale 2021”  ngày 02/6/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 

185/KH-SCT về việc triển khai Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc 

gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021” được tổ chức bắt đầu từ ngày 01/7/2021 đến 

ngày 31/7/2021 gửi tới các đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn.  

Thực hiện Quyết định số 1597/QĐ-BCT ngày 18/5/2021 về việc điều chỉnh 

thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 

2021”; Sở Công Thương đã hành Văn bản số 950/SCT-QLTM6  ngày 22/6/2021, 

về việc điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình Tháng khuyến mại tập trung 

Quốc gia năm 2021 sang tháng 9, bắt đầu từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến hết 

sức phức tạp tại các tại các tỉnh, thành phố trên cả nước nên Bộ Công Thương điều 

chỉnh thởi gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam 

Grand Sale 2021” sang tháng 12, bắt đầu từ ngày 01/12/2021 đến ngày 

01/01/2022. Do vậy, Sở Công Thương điều chỉnh thời gian triển khai chương trình 

Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021 trên địa tỉnh Hà Tĩnh theo Kế 

hoạch số 185/KH-SCT ngày 02/6/2021 sang tháng 12, bắt đầu từ ngày 01/12/2021 

đến ngày 01/01/2022. Các nội dung khác của Kế hoạch vẫn giữ nguyên. 



Sở Công Thương thông báo tới các đơn vị, địa phương và các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn biết, phối hợp triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc,Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu:VT,QLTM 
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