
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:                          Ngọc Hồi, ngày         tháng      năm  

V/v triển khai Thông tư số 

26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 
của Bộ Công Thương 

 

 

                          Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.   
                                             

Thực hiện Công văn số 1642/SCT-QLCT ngày 25/11/2019 của Sở Công 
Thương tỉnh Kon Tum về việc triển khai Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 

14/11/2019 của Bộ Công Thương (Thông tư đã được đăng tải trên Trang thông tin 
điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ http://sct.kontum.gov.vn).  

Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BCT 
quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không 

nhằm mục đích kinh doanh, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.  Ủy ban 
nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung nghiên cứu, triển khai nội dung Thông tư số 26/2019/TT-BCT 

của Bộ Công Thương đến các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không 
nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn quản lý biết. Tuyên truyền, vận động các 
hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh 

đăng ký kê khai sản lượng rượu dự kiến sản xuất trong một năm theo biểu mẫu 
kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BCT và nộp về UBND xã, thị trấn để quản lý. 

Vận động các hộ gia gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục 
đích kinh doanh sử dụng các nguyên liệu và các phụ gia khác có nguồn gốc, xuất 

xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm để sản xuất rượu.  

2. Tiến hành rà soát, thống kê lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân sản 

xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn quản lý và gửi 
về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng, file điện tử gửi qua email: 

kthtngochoi@gmail.com) trước ngày 20/12/2019 để kiểm tra, kiểm soát.   

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các đ/c: CVP và PCVP (phụ trách); 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
- Phòng Y tế; 
- Lưu: VT, KTHT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Mai Văn Hữu 
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