
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CIJA LO 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tçr do - Hnh phtIc 

Cia Lô, ngày tháng 5 nàm 2022 So: /UBND-KT 
V/v ban thirc phm chirc nng giá 

cao drni vö b9c t1r thin ti huyn 

Nghi Lc và doanh nghip có du 

hiêu kinh doanh da cp 

KInh gui: 
- Cong an thj xä; Di quán 1)2 thj trumg so 2; 

- Trung tarn Van hóa, The thao và Truyên thông; 

- UBND các phing. 

Thrc hin Cong van s 908/SCT-QLTM ngày 13 tháng 5 nàm 2022 cüa Si 

Cong Thuang ye vic xir 1)2 vn d Báo Ngh An nêu: "Ban thirc phm chirc náng 

giá cao drni vO b9c tir thin" tti huyn Nghi Lc và doanh nghip có du hiu kinh 

doanh da cap. Theo do, thai gian gn day mt so vrng qué huyn Nghi Lc, có mt 

nhóm nguO'i vâi nh&ng b d sang trpng, len lOi ti các nhà van hóa lçii dirng tu' 

vn, gii thiu san phm chirc nang dê ban cho nguôi dan vi giá rt cao. Các nhân 

viên cong ty 1i quàng cáo "thrc phm chü'c näng có tác drng nhu' thuc chüa bnh' 

dà gay Jo 1ng, b(rc xñc cho nguOi dan. 

D phông ngfia và không d tInh trng nêu trén xáy ra trên dja bàn. UBND 

thj xà Cra Lô yêu cu các dan vi và UBND các phung thuc hin tot môt s nôi 

dung sau: 

1. Cong An thj xã; dê ngh Di quail 12 thj tru'O'ng s 2 

- ThuO'ng xuyên phi hçip vO'i các phtrOng, lirc 1u'çng chirc nãng có lien quan 

d kip thai nm bt thông tin, phãn ánh cüa ngithi dan, ca quan báo chi v hott 

dông gii thiu san phm, các hott dng có du hiu kinh doanh da cp bin tuO'ng. 

- Xiir 1)2 theo thm quyn nu phát hin hành vi vi phtm theo quy djnh di 

vi hott dng kinh doanh da dtp. 

2. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông; UBND các phu'o'ng 

- Tang cung cong tác tuyên truyn, ph bin pháp lut lien quan dn hot 

dng t chirc hi thào giôi thiu san phm dn mi ngu'i dan trén dja bàn; dng 

thi, thông tin den ngui dan nâng cao cânh giác trinfic cãc chiêu trO dii d, lôi kéo 

rnua san phm cüa các cOng ty kinh doanh da cp bin tumg vôi giá cao. 
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- Tang cung phi hçp vi các hrc ltrçrng chüc nãng trên dja bàn theo döi, 

kim tra, giám sat hoat  dng cüa các to chüc, cá nhân lien h t chüc trung bay, 

gii thiu hang hóa, djch vii trong do chi tr9ng v chtt lucng, xuât xü, nguôn gOc 

hang hóa, các hott dng kinh doanh da cp bin tuó'ng kjp thai phán ánh d xü 1 

theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Yêu cu Thu truO'ng các phông, ban, ngành, don vi lien quan, Chü tjch 

UBND các phung nghiêm tiic trin khai thixc hin 

Noi nhân: 
- Nhu' trên: 
- TT thj üy, TT HDND thj x; 
- Cht tjch, các PCT UBND thi xä; 
- Luu: VT, KT— 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

 

Vô Van Hñng 
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