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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 334 /UBND-KT

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai các Thông tư, Quyết
định của Bộ Công Thương

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk.
Triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Công Thương, cụ thể:
1. Thông tư số 52/2020/TT-BCT ngày 24/12/2020 quy định về số lượng và
nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối,
trứng gia cầm năm 2021.
2. Thông tư số 53/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số
Điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCt ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh
thuốc lá.
3. Thông tư số 54/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số
Điều của Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và
Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của
lực lượng Quản lý thị trường.
4. Quyết định số 3505/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 về việc công bố danh mục
văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản
lý nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2020 đến ngày
15/12/2020.
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp:
- Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan căn cứ chức
năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện; trường
hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo quy định, đối với
Thông tư số 54/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020.
- Các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu,
hướng dẫn và triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham
mưu UBND tỉnh theo quy định, đối với Thông tư số 52/2020/TT-BCT ngày
24/12/2020; Thông tư số 53/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 và Quyết định số
3505/QĐ-BCT ngày 29/12/2020.
Các Thông tư nêu trên của Bộ Công Thương được đăng tải trên Công thông tin
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điện tử tỉnh (địa chỉ http://www.daklak.gov.vn tại mục văn bản quy phạm pháp luật).
Nhận được Công văn này, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh
Đắk Lắk và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT (ThN_10b).
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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