
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT  Đắk Lắk, ngày        tháng        năm 2020 

V/v tăng cường đấu tranh ngăn chặn, 

phòng ngừa hoạt động kinh 

doanh đa cấp trái phép  

  

 
 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. 

 

Thực hiện Công văn số 4488/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 (phôtô kèm theo), UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Giao Sở Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định tại 

Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hành 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, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk 

Lắk, các cơ quan báo chí, truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm 

quyền quy định, 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 trên địa bàn tỉnh. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (ThN_06b). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 
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