
          ỦY BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-KT&HT 

V/v Thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó 

Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm 

Bình Minh tai Hội nghị giao ban công tác 

quý III/2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong 

thời gian tới của BCĐ 389 quốc gia 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày      tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: 

                  - Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa- TT; 

                  - Trung tâm Văn hóa TT-TT; 

                  - Đội quản lý thị trường số 1; 

                  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 9812/UBND-CN1 ngày 05/11/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường 

trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị giao ban công tác quý III/2021 

và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của BCĐ 389 quốc gia (Đính kèm theo).  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:   

1. Đội quản lý thị trường số 1 - Cơ quan thường trực BCĐ 389 huyện: 

Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực 

hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và UBND huyện tăng cường công 

tác quản lý nhà nước chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn huyện, nhất là dịp cao điểm cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022. 

3. Phòng Văn hóa -TT, Trung tâm VHTT-TT phối hợp với Đội quản lý 

thị trường số 1 phản ánh kịp thời thông tin để tuyên truyền đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các biểu hiện tiêu cực, bất cập 

trong hoạt động quản lý cũng như hoạt động kinh doanh của thị trường trên 

địa bàn huyện. 

4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng đôn đốc việc tổ chức thực hiện và 

tham mưu đề xuất UBND huyện công tác chỉ đạo thực hiện theo quy định.  

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

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, 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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