
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /UBND-KTHT Đình Lập, 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:  

 

 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông; 

- Đội Quản lý thị trường 03 (Đình Lập); 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1248/VP-KTHT ngày 01/4/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên 

quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, chỉ 

đạo các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện 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. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền 

thông, UBND các xã, thị trấn 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 nhu cầu của nhân dân, tránh tích 

trữ hàng hóa không cần thiết, gây khan hiếm giả tạo. 

3. Đội Quản lý thị trường 03 (Đình Lập) 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.   

UBND huyện đề nghị các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Trung tâm y tế;  

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT. 

        KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        Nông Minh Cát 
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