
         ỦY BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN TAM DƯƠNG 

  

Số:           /UBND-KT&HT 
V/v tổ chức phiên Chợ hàng Việt 

trên địa bàn huyện Tam Dương 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng      năm 2020 

   
Kính gửi: 

 

 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Công an huyện; 

- UBND xã Đạo Tú; 

- Đội quản lý thị trường số 3; 
- Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại; 

- Công ty TNHH  TM & DV AMH Giang Anh. 

 
 Ngày 15/10/2020 UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 

150/XTTM ngày 8/10/2020 của Trung tâm Thông tin và xúc tiến thương mại về 

việc tổ chức phiên chợ hàng việt huyện Tam Dương năm 2020 (Kèm theo Tờ 

trình số 287/TM-HC ngày 28/9/2020 của Công ty TNHH TM&DV AMH Giang 

Anh về việc xin phép tổ chức phiên chợ hàng Việt huyện Tam Dương 2020).  

Căn cứ Văn bản số 673/SCT- XTTM ngày 17/6/2020 của Sở Công 

thương về việc tổ chức phiên chợ hàng Việt tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 và xác 

nhận của UBND xã Đạo Tú về việc đồng ý cho mượn mặt bằng tại Trung tâm 

Văn hoá xã ngày 15/10/2020. 

UBND huyện có ý kiến như sau: 

 - Đồng ý để Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại - Sở Công 

thương phối hợp với Công ty TNHH TM&DV AMH Giang Anh (Địa chỉ: 

Đường Nguyễn Tất Thành, Khu hành chính 15, Phường Liên Bảo, Thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức phiên chợ hàng Việt tại xã Đạo Tú, huyện 

Tam Dương. Thời gian thực hiện từ ngày 23/10/2020 - 29/10/2020. 

 - Một số yêu cầu, đề nghị: 

1. Yêu cầu Công ty TNHH TM&DV AMH Giang Anh 

- Chấp hành các quy định về hàng hoá, chất lượng sản phẩm hàng hóa đã 

được công nhận, công bố theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để 

xẩy ra việc gian lận thương mại và dùng hàng giả, hàng kém chất lượng. 

 - Thực hiện hoạt động khuyến mại theo đúng quy định tại Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương 

mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 

 - Chấp hành sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan liên quan và UBND xã 

Đạo Tú theo quy định tại Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 4/9/2019 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên 

quan trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 



 - Phối hợp với UBND xã Đạo Tú xác định địa điểm mặt bằng sân bãi, 

điểm đấu nối điện nước, công tác tuyên truyền, bảo vệ môi trường, bảo vệ an 

ninh trật tự.  

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Công an huyện Tam 

Dương, Đội quản lý thị trường số 3, Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 để thực hiện 

tốt phiên chợ hàng Việt tại xã Đạo Tú và đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh 

trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông khu vực bán hàng. Nghiêm cấm 

việc lợi dụng các trò chơi để đánh bạc ăn tiền dưới mọi hình thức. 

 - Liên hệ với phòng Văn hoá và Thông tin huyện để được hướng dẫn về 

việc tổ chức quảng cáo các chương trình phiên chợ và các chương trình ca nhạc 

trong thời gian diễn ra phiên Chợ trên địa bàn huyện. 

 2. Phòng văn hoá và Thông tin huyện 

 - Đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử của huyện về việc tổ chức 

phiên chợ hàng Việt trên địa bàn huyện. 

- Kiểm duyệt nội dung quảng cáo, chương trình ca nhạc do Công ty TNHH 

TM&DV AMH Giang Anh tổ chức trong thời gian diễn ra phiên chợ hàng Việt. 

3. Công an huyện 
Đề nghị Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương và lực 

lượng bảo vệ của Công ty TNHH TM&DV AMH Giang Anh đảm bảo an ninh 

trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và khách 

thăm quan, mua sắm tại phiên chợ. Xử lý nghiêm việc lợi dụng các trò chơi để 

đánh bạc ăn tiền dưới mọi hình thức. 

4. UBND xã Đạo Tú 

- Tạo điều kiện về mặt bằng, sân bãi; Phối hợp, hướng dẫn Công ty 

TNHH TM&DV AMH Giang Anh liên hệ với đơn vị cung cấp điện, nước để tổ 

chức phiên chợ hàng Việt trên địa bàn. 

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh, trật tự phòng 

chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tổ 

chức phiên chợ. 

- Tuyên truyền, thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh để toàn thể nhân 

dân trên địa bàn biết địa điểm tổ chức phiên chợ hàng Việt tại xã Đạo Tú.  

 5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3 và các đơn vị có liên quan kiểm 

tra các loại hàng hoá tham gia phiên chợ hàng Việt. Tổng hợp báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện về UBND huyện, Sở Công thương theo quy định. 

 Yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện./.    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và PCT UBND huyện; 

- CPVP. HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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