
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 
Số:           /UBND-KTHT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đình Lập, ngày       tháng 7 năm 2022 
        

V/v tổ chức “Tuần lễ mua sắm 

huyện Đình Lập năm 2022” 

 

 
 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Căn cứ Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm 

thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn trong năm 2022. 

Sau khi xem xét hồ sơ (gồm Công văn số 18/VB-ĐKTC; Văn bản số 19/VB-

ĐKTC và Tờ trình 20-TTr-VB ngày 28/6/2022) của Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển thương mại Việt Bắc (địa chỉ: Cụm 2 xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà 

Nội) về việc xin tổ chức hội chợ “Tuần lễ mua sắm huyện Đình Lập năm 2022”. Để 

tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn 

huyện có điều kiện mua sắm, trao đổi, mở rộng thị trường, góp phần kích cầu 

thương mại trên địa bàn huyện nói riêng cũng như trên địa bàn tỉnh nói chung; Ủy 

ban nhân dân huyện Đình Lập nhất trí cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

thương mại Việt Bắc tổ chức hội chợ “Tuần lễ mua sắm huyện Đình Lập năm 

2022”, cụ thể như sau: 

- Địa điểm: Tại sân vận động trung tâm thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập; 

- Thời gian: Quý IV năm 2022; 

- Quy mô, đối tượng và các nội dung khác: Nhất trí theo Phương án số 

19/VB-ĐKTC ngày 28/6/2022 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại 

Việt Bắc. 

UBND huyện Đình Lập kính đề nghị Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xem xét, 

tạo điều kiện cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Việt Bắc được tổ 

chức Hội chợ “Tuần lễ mua sắm huyện Đình Lập năm 2022” với các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Công ty TNHH ĐT và PTTM Việt Bắc (p/h); 

- Lưu: VT. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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