
 
 

 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN CHỈ ĐẠO 389 

 
Số:      /TB-BCĐ389 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày      tháng  7  năm 2021 

THÔNG BÁO 

       Về việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng 
Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 

 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;  

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh 

COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp 

khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, đã ảnh hưởng đến tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết 

yếu như lương thực, thực phẩm, các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch.... 

Để kịp thời tiếp nhận tin báo, phản ánh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

cá nhân và người dân khi phát hiện những hành vi như: không niêm yết giá hàng 

hóa, giá bán cao hơn giá niêm yết, đầu cơ, găm hàng, tích trữ tăng giá để vụ lợi bất 

chính; kinh doanh hàng nhậu lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng 

không rỏ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại, an toàn thực phẩm, bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng,... trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sở Công Thương (Thường 

trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Trà Vinh) thông báo số điện thoại đường dây nóng để 

liên hệ như sau: 
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Họ và tên Chức vụ Số di động  Ghi chú 

1 Phạm Văn Tám 

Giám đốc Sở Công 

thương 0907.575.389 Phụ trách chung 

1 Phạm Hoàng Việt 

Cục Trưởng Cục 

QLTT 0944.322.066 Phụ trách chung 

2 Trần Minh Hiền  TP. NV Cục QLTT 0939.787.389 

Phụ trách phòng 

nghiệp vụ 

5 Nguyễn Văn Đua  Đội trưởng Đội 0939.997.337 Đội cơ động 
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QLTT số 3 

3 Trần Văn Hùng  

Đội trưởng Đội 

QLTT số 1 0907.180.929 

Phụ trách địa bàn huyện 

Cầu ngang, Duyên Hải 

và TX Duyên Hải 

4 

Nguyễn Thanh 

Tuấn Đội trưởng Đội số 2 0903.354.799 

Phụ trách địa bàn huyện 

Tiểu Cần, Cầu Kè,Trà 

Cú 

6 Huỳnh Văn Trung 

Đội trưởng Đội 

QLTT số 4 0918.181.614 

Phụ trách địa bàn huyện 

Càng Long, Châu Thành 

và TP. Trà Vinh 

Đề nghị Đài Phát thanh truyền hình Trà Vinh và các huyện, thị xã, thành 

phố chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi cho người dân nắm để phối hợp. 

Sở Công Thương (Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Trà Vinh) trân trọng 

thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và người dân biết để thuận 

tiện liên hệ./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Ô. Nguyễn Trung Hoàng (Trưởng BCĐ389 
tỉnh);  
- TT Tỉnh ủy (b/c);  
-  UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Cục Quản lý thị trường Trà Vinh;   
- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 
- Trang TTĐT Sở Công Thương; 
- Lưu: VT, TTr 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Phạm Văn Tám 
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