
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:           /SCT-QLTM 

V/v tuyên truyền kiến thức Luật 

Cạnh tranh 2018 trên địa bàn 

tỉnh (lần 4) 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Tây Ninh, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội. 

 
Căn cứ Tờ trình số 10315/TTr-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Công Thương Báo cáo rà soát, hoàn thiện các quy định về chống độc 

quyền, tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh phù hợp với thông lệ quốc 

tế thực hiện theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ; 

Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công 

văn số 921/UBND-KT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Công văn số 1155/VPCP-KTTH ngày 22/02/2021 

của Văn phòng Chính phủ kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về chống 

độc quyền, tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh. 

Nhằm phổ biến tuyên truyền về Luật Cạnh tranh 2018 cho các cơ quan 

đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị 

nội dung: “HƯỚNG DẪN NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TẬP TRUNG KINH 

TẾ QUY ĐỊNH TẠI LUẬT CẠNH TRANH 2018”  

(Nội dung tài liệu kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Thông tin và truyền thông tỉnh, Báo Tây Ninh và Đài 

Phát thanh truyền hình Tây Ninh triển khai xây dựng các chương trình thường 

kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Cạnh tranh 

2018. 

Kính đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai phổ biến nội dung đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan đơn vị và địa phương. 

Trên đây là nội dung của Sở Công Thương phổ biến, tuyên truyền về 

Luật Cạnh tranh 2018 (lần 4) kính gửi các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực 

hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Sở đăng website; 

- Lưu: VT, QLTM.Nam 35. 
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