
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /UBND-KT 

V/v tăng cường quản lý, ngăn chặn 

hành vi vi phạm pháp luật khuyến 

mại, quảng cáo 

Tam Điệp, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 Kính gửi:  

  - UBND các phường, xã; 

- Đội Quản lý thị trường số 2; 

- Các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Thông tin thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh. 

 

 Căn cứ Văn bản số 1225/SCT-TM ngày 05/9/2022 của Sở Công thương về 

việc tiếp tục tăng cường quản lý, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật khuyến 

mại, quảng cáo. Sau khi nghiên cứu, UBND thành phố có ý kiến như sau: 

1. UBND các phường, xã 

- Không thực hiện cấp Giấy giới thiệu cho các doanh nghiệp, cá nhân có 

yêu cầu để đi tiếp thị, giới thiệu sản phẩm trên địa bàn và các địa phương khác. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hành vi sử dụng các điểm 

sinh hoạt công cộng tại địa phương như: Nhà văn hóa, hội trường, trạm y tế, trường 

học,… và những nơi khác không phải địa điểm kinh doanh để tổ chức các hoạt 

động kinh doanh thương mại. 

- Tăng cường cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh 

giác trong việc mua hàng của các doanh nghiệp tổ chức chương trình giới 

thiệu sản phẩm, bán hàng lưu động, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng 

kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra đối 

với các tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức hội nghị, hội thảo, giới thiệu sản phẩm. 

Phân công cán bộ, công chức trực tiếp giám sát trước, trong và sau khi kết thúc 

hội thảo giới thiệu sản phẩm. 

2. Đội Quản lý thị trường số 2 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đối với các hoạt động quảng cáo, 

giới thiệu sản phẩm kèm theo việc thực hiện chương trình khuyến mại của các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn và UBND các phường, xã kiểm tra, 

xác minh khi có thông tin liên quan đến các hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản 

phẩm có hành vi vi phạm luật để kịp thời xử lý theo quy định. 
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3. Phòng Kinh tế thành phố 

- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, giới thiệu sản phẩm của các 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của nhà nước có liên quan 

đến hoạt động khuyến mại, quảng cáo cho các doanh nghiệp và nhân dân trên địa 

bàn thành phố. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

Tăng cường công tác tuyên truyền các Văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến hoạt động khuyến mại, quảng cáo và công khai các tổ chức, doanh 

nghiệp vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động khuyến mại, quảng cáo trên 

cổng thông tin điện tử thành phố. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh 

Xây dựng các tin bài, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh thành phố 

nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong hoạt động mua sắm hàng hóa tiêu 

dùng, ưu tiên lựa chọn các địa điểm bán hàng uy tín như: Các siêu thị, cửa hàng 

tiện lợi,…  

UBND thành phố đề nghị các phòng, đơn vị, Đội Quản lý thị trường số 2 

và UBND các phường, xã nghiêm túc triển khải các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KT. 
                        TTT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Đức Thuận 
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