
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 4 năm 2020 

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý 

các hành vi vi phạm liên quan 

đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19  

 

 

                                 

Kính gửi:  

 

 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- UBND các huyện và thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 327/BC-CQLTT ngày 30/3/2020 của Cục Quản lý thị 

trường về việc Báo VOV ngày 12/3/2020 phản ánh “Lợi dụng diễn biến tình 

hình của dịch bệnh Covid-19, một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã 

tăng giá hàng hóa, nhu yếu phẩm trục lợi bất chính”, đồng chí Nguyễn Công 

Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp 

tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lợi dụng tình 

hình dịch bệnh Covid-19 để đầu cơ, găm hàng, tăng giá, trục lợi bất hợp pháp 

đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân và các mặt hàng 

vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.   

2. Sở Công Thương, UBND các huyện và thành phố tiếp tục kiểm tra, chỉ 

đạo các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực 

phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân 

trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, UBND các huyện và thành phố tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên 

truyền về xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh, công 

tác chuẩn bị hàng hóa thiết yếu của các cơ sở kinh doanh phục vụ nhân nhu cầu 

của nhân dân, tránh tích trữ hàng hóa không cần thiết, gây khan hiếm giả tạo. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: YT, TC; 

- Công an tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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