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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 19 tháng01 năm 2021

GIẤY MỜI
Kiểm tra tình hình đảm bảo cung cầu hàng hóa,
công tác quản lý thị trường dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra tình
hình đảm bảo cung cầu hàng hóa và công tác quản lý thị trường dịp Tết nguyên
đán Nhâm Dần 2022.
Thời gian và địa điểm: Bắt đầu từ 08h00 ngày 20/01/2022, đại biểu xuất
phát từ trụ sở UBND tỉnh để cùng đi kiểm tra tại thành phố Hà Tĩnh và huyện
Thạch Hà; sau đó về làm việc tại Phòng họp Văn phòng UBND tỉnh (Phòng họp
xem bảng điện tử).
Thành phần cùng tham dự, kính mời:
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Công Thương,
Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý
thị trường, Cục Hải quan, Công an tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Tĩnh và UBND huyện Thạch Hà
tham gia kiểm tra tại địa bàn quản lý (giao Sở Công Thương thông tin thời gian
và địa điểm kiểm tra);
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự và
đưa tin (Phóng viên Đài PT-TH đi cùng xe Sở Công Thương; Phóng viên Báo
HT đi cùng xe Cục Quản lý thị trường).
Phân công nhiệm vụ:
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa
phương báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu,
bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo Kế hoạch số
517/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh; thông báo cho các đơn vị
kiểm tra chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện tại đơn vị mình để phục vụ công
tác kiểm tra.
Cục Quản lý thị trường báo cáo công tác quản lý thị trường dịp trước,
trong và sau Tết Nguyên đán.
Cục Hải quan tỉnh phối hợp với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389
tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày
22/12/2021 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về cao điểm chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Các đơn vị nêu trên tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và gửi đại biểu trước
16h00 ngày 19/01/2022.
Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian nêu trên và
thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Phòng QT-TV (để bố trí);
- Lưu: VT, TH3.
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