
 

 

Kính gửi:  - UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

  

 Thực hiện công văn số 1176/STTTT-TTra ngày 03/7/2020 của sở Thông tin 

và Truyền thông Thanh hóa về việc thông tin, tuyên truyền ngăn chặn, phòng ngừa hoạt 

động kinh doanh đa cấp trái phép; UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

 Tích cực thông tin, phổ biến các quy định của 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 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Ban chỉ đạo 389 tỉnh về tổ chức thực hiện công tác đấu tranh  ngăn chặn, phòng 

ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép. 

 2. Các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 

 - Xây dựng tin, bài tuyên truyền thông thông qua hệ thống đài truyền thanh và 

trang thông tin điện tử của huyện,  của  xã; tập trung tuyên truyền thường xuyên trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở, chú trọng tuyên truyền ở khu vực vùng sâu, vùng xa.  

 - Tích cực xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục trên đài 

truyền thanh truyền hình 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, cách thức nhận biết về hoạt động 

kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. 

 UBND huyện Cẩm Thủy yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhân: 

- Như kính gửi ( Để T/h); 

- Sở TTTT ( Để b/c); 

- Thường trực UBND ( Để b/c); 

- Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 
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Trần Đức Hùng 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v thông tin, tuyên truyền ngăn 

chặn, phòng ngừa hoạt động kinh 

doanh đa cấp trái phép trên địa bàn 

huyện Cẩm Thủy. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                    Cẩm Thủy, ngày       tháng 7  năm 2020 
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