
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:       /UBND-KT&HT 
V/v tuyên truyền trước, trong và sau 

tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Nghi Xuân, ngày      tháng 01 năm 2020 

           
 

Kính gửi:  

        - Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; 

          - UBND các xã, thị trấn. 

     

  

Trong dip̣ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, nhu cầu trong viêc̣ mua bán 

trao đổi hàng hoá tăng maṇh , đây cũng là thời điểm để các đối tượng lợi dụng 

buôn lậu, gian lận thương mại và tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 

lượng tràn lan trên thị trường gây khó khăn không nhỏ cho người tiêu dùng trong 

việc lựa chọn hàng hóa. Mặc dù các cơ quan có trách nhiệm đã nỗ lực tổ chức 

nhiều đợt thanh tra, kiểm tra xử lý nhưng do số lượng hàng hóa, thực phẩm tăng 

mạnh trong dịp tết nên các mặt hàng không thể kiểm soát triệt để.  

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên 

truyền, kiểm soát, chống gian lận đo lường, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 

lượng góp phần lập lại trật tự kỷ cương pháp luật trong kinh doanh, buôn bán, bảo 

vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và lợi ích chính đáng của các cơ sở sản xuất kinh 

doanh... 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Quản lý chợ, Tổ 

trưởng Tổ dân phố, Thôn trưởng thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống loa 

truyền thanh, góp phần làm ổn định tình hình và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng 

của người tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tổng hợp báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ 

tầng) trước ngày 10/02/2020./. 

(Yêu cầu các đơn vị liên lạc với đồng chí Hoàng Thị Hoàn - Chuyên viên 

phòng Kinh tế & Hạ tầng, điện thoại: 0979.327.868 để nhận đĩa tuyên truyền). 
 

 

 

Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;                                                                                   KT. CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT, KT&HT;  

                                                  

                            

                                               Bùi Việt Hùng  
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