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       Cao Lộc, ngày       tháng 11 năm 2020 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
 

Thực hiện Công văn số 1376/SCT-QLTM ngày 04/11/2020 của Sở Công 

Thương về việc tuyên truyền kỷ niệm “Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái 

Việt Nam 29/11”.  

Nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh chân chính và người tiêu dùng, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị 

trấn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. UBND các xã, thị trấn:  

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về công tác 

phòng, chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ người tiêu dùng; 

- Rà soát, lựa chọn, lập danh sách những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

hoạt động, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tích cực, điển hình tiêu biểu  trong 

công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ người tiêu dùng (nếu có) 

gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 12/11/2020 để tổng hợp gửi Sở 

Công Thương biểu dương tại Lễ kỷ niệm “Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái 

Việt Nam 29/11”. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn triển khai, 

thực hiện: 

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân lao động về công tác 

phòng, chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ người tiêu dùng tại doanh nghiệp; 

+ Treo banner, cờ phướn, truyền thông về ý nghĩa “Ngày phòng chống 

hàng giả, hàng nhái Việt Nam 29/11” tại trụ sở của doanh nghiệp. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Giúp UBND huyện đôn đốc UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác công tác phòng, chống 

hàng giả, hàng nhái và bảo vệ người tiêu dùng; 

- Tổng hợp danh sách những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động, sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện tích cực, điển hình tiêu biểu trong công tác 
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phòng, chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ người tiêu dùng gửi Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn trước ngày 13/11/2020. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

triển khai, thực hiện tốt các nội dung trên./.   

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Công Thương (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 
- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hoàng Mạnh Cường 
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