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Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

Số:  61/SCT-QLTM          Lạng Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2019 
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát 

văn minh thương mại, quan hệ 
cung cầu, chất lượng hàng hóa và 

giá cả hàng hóa trên thị trường 
trong dịp trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 

 

 

 

                    Kính gửi:   

 - Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Phòng KT&HT các huyện, Phòng KT Thành phố. 
  

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên 
đán Kỷ Hợi 2019. Ngày 11/01/2019, Sở Công Thương đã có Công văn số 
42/SCT-QLTM. Theo đó, Sở Công Thương đã đề nghị UBND các huyện, thành 
phố Lạng Sơn; Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn, Phòng KT&HT các huyện, 
Phòng Kinh tế thành phố phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường trong 
dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Để tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát văn minh 
thương mại, quan hệ cung cầu, chất lượng, giá cả hàng hóa lưu thông trên thị 
trường trong dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và trong 
thời gian diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn lần thứ III 
Xuân Kỷ Hợi - năm 2019. Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành 
phố Lạng Sơn; Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn, Phòng KT&HT các huyện, 
Phòng Kinh tế thành phố phối hợp tăng cường thực hiện các công tác sau: 

1. Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn 

- Chỉ đạo các đội Quản lý thị trường phối hợp với các ngành trên địa bàn 
thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện văn minh thương mại tại 
các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích, tại các địa điểm tổ chức lễ hội: Như bán 
hàng theo giá niêm yết, cách bài trí hàng hoá khoa học, bắt mắt; luôn đảm bảo 
vệ sinh sạch sẽ, tạo hình ảnh sạch đẹp, thông thoáng.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo môi 
trường kinh doanh trên địa bàn nói chung và khu vực chợ, siêu thị, cửa hàng tiện 
ích, tại các địa điểm tổ chức lễ hội nói riêng; giao cho các Đội Quản lý thị 
trường trực tiếp xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát thường xuyên nguồn gốc, chất lượng, xuất xứ hàng hoá; ngăn chặn 
hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc; việc thực hiện niêm yết giá của các tiểu 
thương. Trên cơ sở đó phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, phổ 
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biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về niêm yết giá; đấu tranh chống 
buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc; tác 
hại của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc gây ra đối với môi trường kinh 
doanh du lịch, hình ảnh du lịch của địa phương. Đồng thời, tổ chức ký cam kết 
với 100% các tiểu thương thực hiện các quy định về kinh doanh hàng hoá. Thực 
hiện kế hoạch chuyên đề kiểm tra hàng giả, hàng cấm, hàng không đảm bảo an 
toàn VSTP, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và thực hiện niêm yết giá tại khu 
vực các chợ. Việc thực hiện chuyên đề cần thực hiện theo các giai đoạn với thời 
gian cụ thể như: Hướng dẫn nội dung kế hoạch và tuyên truyền các quy định của 
pháp luật, hướng dẫn ghi xuất xứ hàng hoá và phương pháp niêm yết giá, kiểm 
tra và xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định của pháp luật, đánh 
giá kết quả của chuyên đề. 

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với các đại lý, các cửa hàng, cơ sở bán 
hàng trên địa bàn của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn giá cả 
hàng hóa thị trường theo đăng ký đã cam kết với các cơ quan quản lý Nhà nước 
của tỉnh 

2. UBND các huyện, UBND thành phố 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ban/Tổ quản lý chợ thông qua hệ thống 
loa truyền thanh của phường, xã, tại địa điểm tổ chức lễ hội và chợ hàng ngày 
tuyên truyền đến hộ kinh doanh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực 
thương mại, thông báo chủ trương của chính quyền địa phương và các quy định 
về thực hiện văn minh thương mại, kinh doanh lành mạnh đúng pháp luật.  

- Nhằm từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu, uy tín của chợ 
Lạng Sơn trong lòng du khách thập phương, nhất là trong dịp diễn ra Tuần Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn lần thứ III Xuân Kỷ Hợi - năm 2019: 
Chỉ đạo Phòng KT&HT, Phòng Kinh tế làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức về pháp luật và văn minh thương mại trong kinh doanh cho các thương 
nhân trên địa bàn, tại các chợ trực thuộc; xây dựng thái độ bán hàng văn minh 
lịch sự giữa thương nhân với khách hàng, giữa các thương nhân với nhau, không 
chèo kéo tranh giành khách; sắp xếp hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp, giao tiếp lịch 
sự với khách hàng và đồng nghiệp, không nói thách, giữ gìn vệ sinh môi trường, 
niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, có 
nguồn gốc xuất xứ, không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…tăng 
cường vận động, xây dựng nếp giao tiếp ứng xử văn minh trong kinh doanh 
thương mại và luôn thực hiện phương châm “vui lòng khách đến, vừa lòng 
khách đi”.  

- Chỉ đạo các Ban/Tổ quản lý chợ trên địa bàn thường xuyên nhắc nhở các 
hộ tiểu thương, người dân tham gia đi chợ về ý thức giữ gìn VSMT, thực hiện 
tốt công tác niên yết giá và bán theo giá niêm yết, chấn chỉnh thái độ, phong 
cách niềm nở, hướng dẫn khách hàng; thực hiện tốt việc tự giác dọn dẹp, thu 
gom rác bỏ vào đúng nơi quy định, không vứt, xả rác bừa bãi; khuyến khích 
Ban/Tổ quản lý chợ cùng với các hộ tiểu thương hàng tuần dành thời gian ra 
quân dọn, thu gom rác thải tại các quầy hàng kinh doanh và xung quanh chợ. 
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- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác giữ vững, đảm 
bảo ANTT, không để xảy ra tình trạng mất trộm tài sản, kể cả hàng hóa, cũng 
như các phương tiện xe máy, xe đạp của người dân. Không để xảy ra tình trạng 
đánh nhau, gây rối.... tại các các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng 
tiện ích, các địa điểm tổ chức lễ hội; thường xuyên thông báo trên loa truyền 
thanh về thủ đoạn, hoạt động của các đối tượng trộm cắp, móc túi cho các hộ 
kinh doanh, người dân đi chợ, đi lễ hội cảnh giác, phòng ngừa. 

- Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý về hoạt động kinh doanh, 
giấy phép kinh doanh, nhất là các cơ sở kinh doanh hàng có điều kiện, buôn bán 
hàng giả, hàng nhái, kém phẩm chất, không niêm yết giá, việc dán tem theo quy 
định Nhà nước; kiểm tra, xử lý về vấn đề an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm tình 
trạng quảng cáo, rao vặt, chèo kéo khách, các đối tượng ăn xin lang thang biến 
tướng đặc biệt là tại các địa điểm tổ chức lễ hội trên địa bàn. 

- Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp tập trung nguồn hàng để tham gia 
công tác bình ổn thị trường giá cả, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phục 
vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình thực tế 
phát sinh, tổng hợp báo cáo và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định tình hình thị 
trường, giá cả trên địa bàn. 

Sở Công Thương đề nghị Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn, UBND các 
huyện, UBND thành phố chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác 
góp phần tạo lập môi trường kinh doanh văn minh, thị trường lành mạnh, phục 
vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và thu hút du khách du lịch đến với Lạng 
Sơn./. 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH Lạng Sơn (phối hợp); 
- Phòng KT&HT các huyện, Phòng KT thành phố; 
- Các phòng, đ/vị thuộc Sở; 
- Văn Phòng Sở đăng trên trang thông tin của Sở; 
- Lưu: VT, VP,QLTM. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quốc Hải 
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