
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 66/UBND-YT 

V/v tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, đảm bảo cân đối cung cầu, 

bình ổn thị trường trước, trong và sau 

tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

Hương Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2022 

 

           Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ban Quản lý các chợ trên địa bàn. 

 
Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 phục vụ Nhân dân đón Tết, vui Xuân; đồng thời đảm bảo phát 

triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, 

xuất nhập khẩu thực phẩm; cân đối cung, cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị 

trường trước, trong và sau tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Phòng Y tế: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan thành 

lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh không có giấy phép, giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP, các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; các hành 

vi giả mạo tên, địa chỉ, nhãn mác của các thương hiệu có uy tín để lừa người tiêu 

dùng; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không 

rõ nguồn gốc, không có nhãn mác; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

không đảm bảo vệ sinh ATTP, các cơ sở kinh doanh dược phẩm. Đặc biệt chú 

trọng đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết: Các loại rượu, bia, nước giải 

khát, sữa chế biến, dầu ăn, bánh kẹo, mứt, các loại thực phẩm bao gói sẵn, thuốc 

vật tư y tế… vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, các doanh nghiệp tổ chức các 

chuyến hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa; các chương trình bán hàng 

tết, thông tin những tổ chức, cá nhân có nguồn hàng hóa dự trữ lớn nhằm phục 

vụ bình ổn thị trường. 

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh 

vực sở hữu công nghiệp; ghi nhãn hàng hóa; tiêu chuẩn đo lường, chất lượng 

hàng hóa; việc kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 

hàng kém chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý; các trường hợp lợi dụng tình hình 

để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng lên cao, 

gây bất ổn thị trường. 
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- Chỉ đạo các xã, thị trấn, Ban quản lý các chợ xây dựng quy chế, tích cực 

chủ động phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, thú y kiểm soát, ngăn chặn 

không cho đưa các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo 

ATTP vào trong chợ. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Chi cục Thống kê, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ngành 

liên quan thường xuyên khảo sát, theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả thị trường để 

làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo quy 

định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo giá định kỳ và đột xuất gửi Ủy ban 

nhân dân huyện, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng liên quan. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tăng cường kiểm 

soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý 

giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt 

đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, bình ổn thị trường. 

- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị 

trường, kiểm tra niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Đánh giá tình hình sản xuất, dự kiến nguồn cung dịp trước, trong và sau 

tết Nguyên đán đối với các mặt hàng gạo tẻ, thịt lợn, thịt bò, thịt gà và trứng…; 

trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn, thiếu hụt, không cung cấp đủ cho thị 

trường trong huyện, báo cáo ngay cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tham mưu, 

đề xuất Ủy ban nhân dân huyện có phương án cân đối cung cầu. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất tạo nguồn hàng nông, lâm, thủy 

sản ổn định, đảm bảo chất lượng, vệ sinh ATTP; tăng cường quản lý về phòng, 

chống dịch trên cây trồng, vật nuôi, kiểm soát giết mổ, kiểm soát dư lượng thuốc 

bảo vệ thực vật… theo chức năng quản lý ngành; phối hợp kiểm tra, giám sát 

điều kiện sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn đối với các chợ trên địa bàn; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền các chính sách của nhà nước về quản lý, bình ổn giá và những biến động 

giá cả thị trường; cập nhật thông tin về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, 

bình ổn giá để người tiêu dùng được biết; chủ động đấu tranh với các thông tin 

sai sự thật, gây hoang mang cho người sản xuất, tiêu dùng; phối hợp với các 

ngành liên quan cập nhật công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi 

phạm các quy định về giá, chất lượng, nhãn mác, vệ sinh ATTP… trên thông tin 

đại chúng; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 



3 

- Theo dõi thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn việc đấu tranh, phản bác với các 

thông tin sai sự thật, gây hoang mang cho người sản xuất, tiêu dùng; phối hợp 

với cơ quan chức năng để cập nhật, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân 

sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định pháp luật về giá, chất lượng, nhãn 

mác, vệ sinh ATTP, thương hiệu trên phương tiện thông tin đại chúng. 

6. Công an huyện: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường 

kiểm tra, kiểm soát thị trường thường xuyên; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ 

xác minh, điều tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi tung tin đồn thất thiệt, 

gây hoang mang trong Nhân dân. 

7. Đề nghị Đội quản lý thị trường số 5: Tăng cường công tác kiểm tra, 

phát hiện xử lý theo quy định đối với các hành vi gian lận thương mại, hành vi 

vi phạm pháp luật như đầu cơ, găm hàng, sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập 

lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, không bảo 

đảm ATTP, vi phạm pháp luật về giá; chú trọng các mặt hàng thiết yếu được 

tiêu dùng nhiều trong dịp tết Nguyên đán, các mặt hàng có nhu cầu cao trong 

phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

8. Các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện 

- Cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, theo dõi, nắm bắt thông tin phản ánh 

từ người tiêu dùng để đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý 

các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu 

dùng và các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chính sách pháp luật nhà nước trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ; tuyên truyền, 

vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa 

bàn tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, đảng viên và 

quần chúng Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nước về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 

hàng nhái; các quy định về niêm yết giá, đảm bảo ATTP, vệ sinh môi trường và 

các quy định khác của pháp luật; tác hại của buôn lậu, hàng giả và gian lận 

thương mại đối với nền kinh tế, văn hóa cộng đồng, sức khỏe con người. Vận 

động người dân “nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng” và 

tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” và hàng hóa sản xuất trong tỉnh, huyện. 

- Theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa, dự báo 

tình hình đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu phục vụ tết: Thịt lợn, thịt bò, thịt 

gà, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, đồ gia dụng, thuốc chữa bệnh; các 

mặt hàng phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp, như: hàng nông sản, lâm sản, 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi 
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phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng 

tăng giá bất hợp lý, lợi dụng hóa đơn chứng từ, tung tin thất thiệt gây rối tình 

hình thị trường;  góp phần mang lại tâm lý an tâm khi mua sắm hàng hóa, tạo 

điều kiện cho nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. 

- Chỉ đạo Ban quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai 

thác chợ thuộc địa bàn quản lý kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng đưa 

vào chợ: tem, nhãn hàng hóa, thịt động vật chưa qua kiểm soát giết mổ, vệ sinh 

ATTP, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, niêm yết giá, bán đúng giá 

niêm yết…; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo với các cơ quan chức năng các 

trường hợp vi phạm và có dấu hiệu vi phạm để xử lý. 

- Thông qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền về những khuyến cáo 

trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, 

trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

- Thành lập đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, an toàn vệ sinh thực 

phẩm, kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

10. Các đơn vị quản lý chợ 

- Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát các loại hàng hóa đưa vào 

chợ đảm bảo vệ sinh ATTP, các loại thịt động vật đưa vào chợ (tuyệt đối không 

cho các sản phẩm thịt động vật chưa qua kiểm dịch vào chợ); thực hiện nghiêm 

nội quy, quy chế hoạt động của chợ, đảm bảo tốt công tác phòng, chống cháy 

nổ, an ninh trật tự, ATTP… Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng 

trong công tác kiểm tra, chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, hàng 

không đảm bảo vệ sinh ATTP tại chợ; phối hợp đoàn công tác liên ngành huyện 

trong quá trình đoàn tiến hành làm việc tại chợ. 

- Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm, báo cáo với cơ 

quan chức năng, chính quyền địa phương nơi sở tại để có biện pháp xử lý. 

- Phát qua hệ thống loa truyền thanh tại chợ về những khuyến cáo trong 

công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và 

sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn, các đơn vị quản lý chợ nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Quang Thọ 
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