
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGỌC XUÂN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VP 
V/v theo dõi, giám sát các công ty, 

doanh nghiệp tổ chức các chương 

trình Hội nghị khách hàng, quảng 

bá, giới thiệu và bán sản phẩm trên 

địa bàn phường. 

 

Ngọc Xuân, ngày     tháng     năm 2022 
 

 
Kính gửi:  

- Công an phường; 
- Các ban ngành, đoàn thể phường; 
- tổ trưởng 10 tổ dân phố. 

 

Hiện nay trên địa bàn thành phố Cao Bằng đang có một số Công ty tổ chức 

Chương trình Hội nghị khách hàng giới thiệu và bán sản phẩm trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng. Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Xuân chỉ đạo như sau: 

1. Công an phường 

Theo dõi, giám sát nắm tình hình, phát hiện, phối hợp ngăn chặn và xử lý 

kịp thời công ty kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên 

địa bàn. 

- Phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền đến các nhà hàng, khách sạn, các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ, người dân khi có các công ty liên hệ thuê địa điểm cần 

phải báo cáo UBND phường trước khi cho các công ty thuê để tổ chức các hội 

nghị khách hàng giới thiệu và bán sản phẩm. 

3. Tổ trưởng tổ dân phố 

- Khẩn trương thông tin đến người dân trên địa bàn về Chương trình Hội 

nghị khách hàng giới thiệu và bán sản phẩm trên địa bàn phường. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kiến thức đến nhân dân trong tổ nhằm 

nâng cao khả năng tự bảo vệ của người dân trên địa bàn, để mỗi người dân tự ý 

thức bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân trước các thủ đoạn lừa đảo, gian 

lận từ phía nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường 

Kịp thời thông tin tuyên truyền đến Đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng 

cao ý thức bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và người thân trong gia 

đình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía nhà sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa và dịch vụ. 
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Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Công an, ban ngành, đoàn thể phường, tổ 

trưởng dân phố và các bộ phận có liên quan, nghiêm túc tổ chức triển khai thực 

hiện./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Đảng uỷ; 

- TT HĐND&UBND phường; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT, KT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Việt Kỳ 
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