UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2736 /UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 09 tháng09 năm 2021

V/v bình ổn thị trường phân bón

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện;
- Công an huyện;
- Đội Quản lý thị trường số 2;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 7792/UBND-KT5 ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc bình ổn thị trường phân bón;
UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu: Công an huyện, Phòng Nông nghiệp
và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường số 2, UBND các
xã, thị trấn và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực
hiện các nội dung, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND huyện về tăng
cường công tác quản lý và thông tin giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh tại Văn
bản số 1419/UBND-KT&HT ngày 28/5/2021 (sao gửi kèm theo).
2. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón đảm bảo nghiêm
các quy định về phòng chống dịch covid-19; đồng thời chủ động tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất, kinh doanh, vận chuyển phân bón và vật tư nông nghiệp.
3. Tăng cường công tác quản lý thị trường phân bón, chống các hành vi
gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ nhằm đẩy giá phân bón lên cao, sản xuất
kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng… xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công Thương;
- CT, CPCT UBND huyện;
- Cổng Thông tin GT-ĐT huyện (đ/t);
- Lưu: VT, KT&HT.
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