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UBND THANH PHO HA NOI CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
sO' CONG THIXQNG Doe Ip - Tii  do - Hnh phiIc 

s:5'gO/TB.-scI HàNói, ngàyot tháng'Q..—nám 2020 

THÔNG BAO 
Cliii tru'o'ng giãi the dôi vó'i các hi vi phjm quy djnh pháp Iut ye hi. 

Thirc hin van ban s 5092/UBND-NC ngày 23/10/2020 cüa UBND thânh 
phô Ha Ni ye vic lien quan dn cac Hi thuc Quãn 1 Nhà nuó'c theo linh vijc 
cüa So' Cong Thuong; van ban so 2816/SNV-TCPCP&CTTN ngãy 30/9/2020 
cOa S& Ni vi ye vic các hi vi phrn thO'i hn to chirc Dai  hi nhim k thuc 
lTnh vic quân 1,2 nhâ nu'ó'c cüa S Cong Thu'ong. 

SO' Cong Thu'o'ng Ha Ni thông báo chii tru'o'ng ye viêc xern xét, giâi the 
(hInh thiirc bi giâi the) dOi vó'i 03 hi vi phirn quy dnh pháp 1ut ye hi thuc 
linh vuc quãn 1 cña Si Cong Thuo'ng, c the nhu sau: 

1. Hi Co khI thành ph Ha Ni; 

2. Hi các Doanh nghip san xut, kinh doanh day dan din thânh phô Ha 
Nôi; 

3. Hi Triên Tarn hi chg thành ph Ha Ni. 

Thông báo nay du'o'c dãng tái cong khai trén trang thông tin din tr cOa SO' 
Cong Thu'o'ng Ha Ni: www.congthuong.hanoi.gov.vn. 

Sau thi gian 06 tháng k tr ngày däng thông báo, nu các hi trén không 
có van ban báo cáo phán hôi tO'i S& Cong Thu'ong Ha Ni thI So Cong Thu'o'ng 
së phôi h9p vó'i SO' Ni vi Ha Ni hoàn thin ho so, thu tic trInh UBND Thành 
phô xem xét, giái the hi theo quy djnh./. 

ATc.ri n/zân: 7- 
- UBND TFnh pho (dé b/c); 
- SáNôi 'V  HàNôi; 
- Các hôi có tn trên; 
- Luu VT, VP. 
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