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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ389 ngày 11/01/2023 của Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2023; Ban Chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình ban hành kế 

hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả năm 2023 trên địa bàn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

a) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức 

năng về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục triển 

khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về 

việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trong tình hình mới; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 

2026; chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.  

b) Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của người tiêu dùng, của doanh nghiệp, tăng thu ngân sách nhà nước, 

kiểm soát được tình hình thị trường, không để hình thành các đường dây, tụ điểm 

buôn bán, vận chuyển, chứa chấp hàng lậu quy mô lớn trên địa bàn.  

2. Yêu cầu 

a) Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phải thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức 

năng tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo 

có trọng tâm, trọng điểm. 

b) Các hành vi vi phạm của đối tượng phải được kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật.  

c) Công tác tuyên truyền phải được thực hiện sâu rộng, bằng nhiều hình 

thức, nội dung thiết thực, có hiệu quả. 

d) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 huyện 

chịu trách nhiệm nếu để cấp dưới có hành vi bao che, tiếp tay, nhũng nhiễu, tiêu 

cực trong quá trình thực thi công vụ. 
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II. NỘI DUNG  THỰC HIỆN 

1. Thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành 

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện triển khai thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND 

huyện, BCĐ 389 huyện về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả; trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: 

a) Tiếp tục đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 64/KH-UBND 

ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của 

Chính phủ; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh về phòng 

ngừa, đấu tranh các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 

- 2025; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về tổ chức 

thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch 

số 78-KH/HU ngày 05/5/2022 của Huyện ủy Lộc Bình về tiếp tục tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn giai đoạn 2022 – 2026; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 

22/4/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 503-KL/TU ngày 

28/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất 

nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa 

khẩu; Công văn số 1171/UBND-KT ngày 01/10/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp 

tục nghiêm túc tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo năng lực thông quan, thúc 

đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa 

khẩu; Kế hoạch số 185/KH-BCĐ ngày 23/12/2022 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 Quý Mão năm 2023. 

b) Tiếp tục đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về các biện pháp cân đối cung, cầu, bình ổn 

thị trường nội địa; tăng cường kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu qua địa bàn; 

kiểm tra, kiểm soát các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cửa 

khẩu, hoạt động gian lận thương mại, trốn thuế; lợi dụng sàn giao dịch thương mại 

điện tử, các nền tảng mạng xã hội (Youtube, Facebook, Zalo, Tiktok …), dịch vụ 

chuyển phát để kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn 

gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, không đảm bảo chất lượng, các mặt hàng 

phục vụ phòng chống dịch, dịch bệnh trên vật nuôi. 

2. Công tác tuyên truyền 

a) Đối tượng tuyên truyền: Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh, vận chuyển, buôn bán, người tiêu dùng trên địa bàn huyện, trong đó lấy cán 

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đoàn viên, hội viên đoàn thể 

quần chúng là lực lượng đi đầu gương mẫu trong việc chấp hành các quy định pháp 

luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.  
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b) Hình thức, phương pháp tuyên truyền: tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; phát tờ rơi, treo pa nô, áp phích...; ký cam kết đối với các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát đẩy mạnh việc 

phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe, giáo dục; đồng thời phối 

hợp với cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin kịp thời. 

c) Nội dung tuyên truyền: 

- Tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhất là các quy định 

mới có hiệu lực.  

- Tuyên truyền việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, việc lợi dụng 

giao dịch điện tử trên không gian mạng, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, 

việc lợi dụng pháp nhân và sự thông thoáng từ khâu thành lập, quản lý doanh 

nghiệp, ký kết hợp đồng thương mại, khai báo hải quan, thông quan và hậu kiểm 

để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, 

dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh hoặc chiếm đoạt tiền 

hoàn thuế với quy mô lớn hơn, phương thức và thủ đoạn tinh vi hơn. 

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cá nhân biết về những tác hại 

của hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, không đảm bảo chất 

lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; không kinh doanh hàng lậu, không tiếp tay cho 

các đối tượng buôn lậu, không chứa chấp hàng lậu, không tiêu dùng hàng giả hàng 

lậu, nhất là tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân khu vực biên 

giới không tham gia mang, vác, vận chuyển và tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.  

- Tích cực đưa tin, bài về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả của các lực lượng chức năng, những vụ việc điển hình, những tổ chức, cá 

nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, pháp 

luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

3. Công tác kiểm tra, kiểm soát 

a) Về nội dung trọng tâm thanh tra, kiểm tra  

- Các hành vi lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, mua, bán online, 

trên các nền tảng mạng xã hội (Youtube, Facebook, Zalo, Tiktok…), hoạt động 

quảng cáo, giới thiệu, chào bán, vận chuyển, giao nhận hàng hóa... để kinh doanh 

hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí 

tuệ. 

- Các hành vi lợi dụng kẽ hở trong thủ tục hải quan để buôn lậu, gian lận 

thương mại, trốn thuế; lợi dụng kẽ hở quy định chế độ hóa đơn chứng từ hàng hóa 

lưu thông trên thị trường để sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp 

pháp hóa đơn lưu thông hàng hóa nhập lậu; lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển 

phát nhanh để vận chuyển hàng hóa nhập lậu.  

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng giả, vi phạm về sở hữu trí 

tuệ, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng quá hạn 

sử dụng, kém chất lượng, chưa qua kiểm dịch, các loại hàng hóa phòng chống dịch. 
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- Thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các quy định về giá, niêm yết giá và 

bán đúng giá niêm yết, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, 

găm hàng, ép giá, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường. 

- Việc thực hiện đo lường, chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa... kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi gian lận nhằm bảo vệ 

quyền và lợi ích của người tiêu dùng. 

b) Về địa bàn trọng điểm 

- Trên khu vực biên giới: Tiếp tục duy trì quân số tại các lán, chốt chặn tại 

một số đường mòn biên giới trọng điểm; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt 

động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ, đường 

mòn biên giới. 

- Trong nội địa: Tập trung thanh tra, kiểm tra các hoạt động thương mại điện 

tử, bán hàng qua điện thoại; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các kho hàng, điểm 

phát luồng, các điểm có hoạt động quảng cáo, giới thiệu, chào bán, vận chuyển 

hàng hoá trên địa bàn huyện.  

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động nắm chắc tình hình buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả; tăng cường quân số, cơ sở vật chất cho các đơn vị hoạt 

động ở các địa bàn trọng điểm; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 

tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành công vụ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm 

cho các cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:   

1. Trên khu vực biên giới 

a) Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Đồn biên phòng Chi Lăng tiếp tục duy 

trì thường xuyên quân số trực tại các lán chốt trên biên giới và tăng cường tuần tra, 

kiểm soát chặt chẽ các đường mòn trên biên giới; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 

các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với lực lượng 

chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu và tuyên 

truyền, vận động quần chúng Nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không 

tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

b) Chi Cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma: Chủ động rà soát, phối hợp việc chốt 

chặn các đường mòn qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; tổ 

chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm những đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại qua địa bàn phụ 

trách; phối hợp tốt với lực lượng Biên phòng để ngăn chặn hành vi vận chuyển, 

mang vác hàng lậu tại các đường mòn biên giới ngoài phạm vi địa bàn hải quan, 

phối hợp với các lực lượng chức năng trong nội địa kiểm tra, xử lý các hành vi vi 

phạm. 

2. Trong khu vực nội địa 

a) Đội Quản lý thị trường số 3 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phụ trách kiểm tra, xử 

lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là hành vi lợi dụng chế độ hóa đơn chứng từ 
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để đưa hàng lậu vào lưu thông trên thị trường, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm 

sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong việc mua, 

bán, trao đổi hàng hóa trên sàn giao dịch điện tử, các nền tảng mạng xã hội 

(Youtube, Facebook, Zalo, Tiktok …). Kiểm soát diễn biến thị trường, giá cả hàng 

hóa, không để xảy ra tình trạng tăng giá quá mức, tung tin thất thiệt gây rối loạn thị 

trường; kiểm tra việc thực hiện đo lường, chất lượng hàng hóa của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác dự báo tình hình, nắm 

rõ đối tượng, tuyến, địa bàn nhất là tuyến, địa bàn trọng điểm, các phương thức, 

thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới để tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban 

Chỉ đạo 389 huyện phương án chỉ đạo, xử lý phù hợp, kịp thời, có hiệu quả.  

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 huyện đôn đốc thực hiện, tổ chức sơ kết, 

tổng kết các kế hoạch chuyên đề của Ban Chỉ đạo 389 huyện liên quan đến chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng hợp, rà soát, kiến nghị cấp có 

thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan. 

- Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của 

Ban Chỉ đạo 389 huyện đảm bảo theo quy định. 

b) Công an huyện: Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn triển 

khai các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát; phát hiện và xử lý triệt để các đường dây, 

tụ điểm, các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu trên địa bàn; phát 

hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, hàng cấm trên không gian mạng, tập trung phát hiện các tài khoản cá 

nhân, các trang thông tin, fanpage trên các trang mạng xã hội mà các đối tượng sử 

dụng để quảng bá, thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng 

cấm; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, hỗ trợ các lực lượng chức năng 

trong công tác chống buôn lậu trên các tuyến đường giao thông. 

c) Chi cục Thuế khu vực II: Chỉ đạo Đội quản lý thuế liên xã, thị trấn huyện 

Lộc Bình tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ của các tổ chức, 

cá nhân kinh doanh thương mại trên địa bàn, nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc 

gian lận về hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, giá trong ghi hóa 

đơn bán hàng; xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để hợp 

thức hóa hàng hóa nhập lậu, mua bán hóa đơn trái phép. 

d) Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, tham mưu cân đối kinh phí phục vụ 

có hiệu quả cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo 

quy định. Phối hợp với các ngành chức năng đề xuất các phương án bình ổn giá, 

thường xuyên nắm tình hình thị trường các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc 

diện bình ổn giá; kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đăng ký 

giá, kê khai giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết, phối hợp định giá hàng hóa, 

tang vật xử lý vi phạm theo quy định. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm 
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nông nghiệp; các hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng, 

hàng giả trên địa bàn. 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Tăng cường công tác phối hợp với các 

đơn vị có liên quan xử lý tang vật là gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu 

đảm bảo kịp thời theo quy định; công tác phòng chống dịch bệnh tại chợ, kiểm tra 

kiểm soát việc giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y, kiểm soát công tác phòng, 

chống dịch tả lợn châu Phi. 

- Hạt Kiểm lâm huyện: Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên 

địa bàn huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng khai thác, buôn 

bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép trên địa bàn, qua địa bàn 

phụ trách. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng 

tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường đối với lĩnh vực về giá, chất lượng sản 

phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá 

trái pháp luật trên địa bàn. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện: Tăng cường 

kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo công 

tác vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra các hoạt động y dược ngoài công lập; chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu quản lý xuất nhập khẩu đối với 

các mặt hàng là dược phẩm, mỹ phẩm nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người 

tiêu dùng. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thuộc lĩnh vực ngành quản 

lý tại các Lễ hội, khu vui chơi, giải trí, khu du lịch; đấu tranh chống các hành vi vi 

phạm quyền tác giả và quyền liên quan, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng văn 

hóa phẩm nhập lậu, đảm bảo các hoạt động dịch vụ, du lịch, lễ hội đầu Xuân diễn 

ra vui tươi, lành mạnh và an toàn, kiểm tra dịch vụ Karaoke trong việc tuân thủ theo 

quy định của pháp luật. 

- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện: Đẩy mạnh đưa tin, 

tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, bảo vệ người tiêu dùng; 

phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động thương mại điện tử, đẩy mạnh thu 

thập thông tin, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác chống buôn lậu; chú 

trọng vấn đề an toàn thực phẩm, hàng cấm, hàng giả trên thị trường, các hành vi sai 

phạm về pháo trong các tháng có Lễ hội đầu năm 2023. 

- Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp tổ chức các Hội nghị tập huấn về kỹ năng, 

nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác quản lý thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo theo quy định; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan 

chức năng thực hiện tốt công tác xử lý vi phạm hành chính và công tác tuyên 

truyền pháp luật có liên quan. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - 

xã hội tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 

nhất là khu vực biên giới không tham gia vận chuyển tiếp tay cho các đối tượng 

buôn lậu; đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
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dùng hàng Việt Nam", thông qua đó phát huy vai trò giám sát của nhân dân phát 

hiện, tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng 

nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; định 

hướng cho người tiêu dùng biết và lựa chọn những mặt hàng an toàn trong sử 

dụng. 

- UBND các xã, thị trấn, nhất là các xã biên giới, tổ chức phối hợp với các 

lực lượng chức năng trên địa bàn như: Biên phòng, Hải quan thực hiện công tác 

ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả, hàng cấm, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn phụ trách; tăng cường 

tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn không tham gia, tiếp tay 

cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn 

được giao phụ trách, thủ trưởng các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện với các giải pháp phù hợp, hiệu 

quả; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện (hằng tháng, quý, năm) về Ban Chỉ đạo 

389 huyện (qua cơ quan thường trực Đội Quản lý thị trường số 3). 

2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện căn cứ Kế hoạch này phát 

động phong trào thi đua ngay từ đầu năm về công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc theo quy định.  

3. Giao Đội Quản lý thị trường số 3 chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 

huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo theo quy 

định./. 

 
 

Nơi nhận:                        
- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- CQTT BCĐ 389 tỉnh (Cục QLTT); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể huyện; 

- CQTT BCĐ 389 huyện (Đội QLTT số 3);  

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ 389 huyện;                     

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, Đội QLTTS3. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Văn Chiều 

 


		2023-01-31T15:43:59+0700


		2023-01-31T16:53:08+0700


		2023-01-31T16:53:08+0700


		2023-01-31T16:53:08+0700




