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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Bc Ip — Tiy do — Htnh phüc
Minh Long, ngày 13 tha'ng 12 nàm 2018

BAO CÁO
V viêc tInh hInh kinh doanh, cp Giy phép ban lé ru'çru, ban
ru'o'u
tiêu dñng ti ch, ban lé san phâm thuôc Ia
trên dja bàn huyn Minh Long
Thirc hin Cong väns 2079/SCT-QLTM ngày 2 9/1 1/2018 cüa S Cong
thuang tinE Quãng Ngäi ye vic báo cáo tInh hInh kinh doanh, cap Giây phép
ban lé ruou, ban rixou tiêu dng tai ch, ban lé san phâm thuôc lá trên diia bàn
huyen, thành phO näm 2018.
U ban nhân dan huyn Minh Long báo cáo tInh hInh trin khai thirc hin
nhu sau:
- Tren dja bàn huyn Minh Long, các h tiu thuong nu ruo'u thf cong và
ban ru9'u tiêu ding tai chô, ban lé thuOc lá dêu là các ca s quy mô nhO, muc
dIch phic vi cho rnt vi1ng cong dông dan cu và khOng buôn ban kinh doanh
trên phm i lón nên hâu hêt các h nâu và kinh doanh ruau, thuôc lá dêu không
xin cap Giây phép.
- Nhm tuyên truyn cho ngu?i dan các quy dnh v kinh doanh Ruou và
Thuôc lá dáng theo quy djnh cia Nhà nuó'c, vào ngày 24/5/2018 UBND huyên
Minh Long d tO chirc Va rni Báo cáo viên cüa S COng thucing tinh Quãng
Ngài ye triên khai tp huân, tuyên truyên cho các h kinh doanh trên da bàn
huyn näm rO các quy djnh ti Nghi djnh 105/201 71ND-CP ngày 1 4/9/2017 cüa
ChInh phü ye Kinh doanh Ru?u và Nghi djnE 6 1/2 013/NfD-Cp ngày 27/6/2013
cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt rnt so diêu và bin pháp thi hành Lut phông
chông tác hai cña thuôc lá và kinh doanh thuôc lá.
Nay UBNID huyn Minh Long gCri dn Qu S mt ni dung nhu trên
dê biêt và tOng hgp./.
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