
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
_____________________ 

 

Số:         /UBND-KT2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 
  Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 

V/v tăng cường đấu tranh ngăn chặn 

phòng ngừa hoạt động, kinh doanh 

đa cấp trái phép.  

 
 

Kính gửi:   

- Các Sở, ngành: Công Thương, Thông tin và Truyền 

thông, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Đài Phát thành truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, 

Công Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh; 

- UBND các huyện, thành trong tỉnh. 
 

 

Thực hiện văn bản số 448/BCT-CT ngày 22/6/2020 của Bộ Công Thương 

về việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa hoạt động, kinh doanh đa 

cấp trái phép; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý 

thị trường tỉnh và UBND các huyện, thành trong tỉnh tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hàng đa cấp không 

phép và hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt 

động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tinh thần Chỉ 

thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thành truyền hình tỉnh, 

Báo Vĩnh Phúc, Công Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và các đơn vị báo chí, 

truyền thông trên địa bàn triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các 

chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương 

thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính 

trong kinh doanh theo phương thức đa cấp (nội dung theo hướng dẫn gửi kèm 

văn bản của Bộ Công thương). 

(Sao gửi kèm văn bản của Bộ Công Thương) 

 

Nơi nhận:  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Như kính gửi; 

- CV KT2; 

- Lưu VT, 

(L       b).                
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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