
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

V/v rà soát, điều chỉnh tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Ngày 

quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam năm 2020 

 

 

 

 

          Kính gửi:   

- Sở Công Thương; 

- Cục Quản lý thị trường. 

 
 

Thực hiện Công văn số 862/BCT-CT ngày 12/02/2020 của Bộ Công Thương 

về việc rà soát, điều chỉnh các hoạt động hưởng ứng Ngày 15-3, đồng chí 

Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà 

soát, điều chỉnh việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Bộ Công 

Thương tại Công văn trên. 

2. Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ 

quan liên quan tăng cường giám sát, xử lý các hành vi vi phạm quyền lợi người 

tiêu dùng, trong đó tập trung xử lý các hành vi như: Quảng cáo gian dối, cung 

cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn; lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người 

tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi, ép buộc giao dịch; cung 

cấp hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo về số lượng, chất lượng, giá cả,…   

(Công văn số 862/BCT-CT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice và trên 

Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh).  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&CN, TT&TT, YT, TC; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Hội Tiêu chuẩn & BVQL NTD tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TTTH-CB;  

- Lưu: VT, KTTH (LC).   

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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