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KẾ HOẠCH 

Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-BCĐ389 ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh Phú Thọ về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy xây dựng kế hoạch đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 trên địa bàn 

huyện cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của 

huyện; triển khai có hiệu quả nội dung kế hoạch của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ 

về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. 

 Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn, điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần 

thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, ổn định thị 

trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thương nhân và người tiêu dùng 

trên địa bàn huyện.    

 2. Yêu cầu  

 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý 

nghiêm các hành vi liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập 

trung vào các đường dây, ổ nhóm, đầu nậu, các chợ, trung tâm mua sắm; bình ổn 

thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức làm 

ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. 

 Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến các thương nhận, mọi tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn huyện, không tiếp tay cho các đối tượng sản xuất, 

buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, khi 

phát hiện sẵn sàng tố giác cho các cơ quan chức năng; công khai tên, địa chỉ và 

hành vi vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

 1. Nhiệm vụ trọng tâm 

 - Bám sát các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú 

Thọ, kế hoạch của BCĐ 389 tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng… 
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- Thực hiện tốt công tác phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền, khen 

thưởng; triển khai chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác phục vụ công tác 

điều hành của BCĐ tỉnh, huyện.  

- Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các vụ việc 

phức tạp, đa ngành, đa lĩnh vực hoặc các mặt hàng, địa bàn nổi cộm, có tính thời 

sự, được dư luận quan tâm. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, công 

khai tên tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

- Các cơ quan, đơn vị triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 

cán bộ, công chức, viên chức không tham ô, tham nhũng; xử lý nghiêm các 

trường hợp bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả, hàng kèm chất lượng; tổ chức tuyên dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu 

trên địa bàn. 

2. Giải pháp thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động, kiểm tra các mặt hàng, nhóm 

mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, 

sức khỏe của nhân dân, chú trọng kiểm tra đối với các mặt hàng trọng tâm, trọng 

điểm như: Ma túy, vũ khí, pháo nổ, xăng dầu, khoáng sản, các mặt hàng tiêu dùng 

thường xuyên như thực phẩm, gia súc, gia cầm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, 

hàng điện tử, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… Đẩy mạnh kiểm tra 

tại các trung tâm mua sắm, siêu thị mini, các chợ…trên địa bàn toàn huyện. 

- Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, vận động các thương nhân, 

hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp 

luật trong kinh doanh. Khuyến khích người dân chủ động, tích cực tham gia tố 

giác các hành vi gian lận thương mại, đặc biệt là các hành vi lợi dụng thương 

mại điện tử để vi phạm pháp luật. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả trong công tác 

đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn. 

3. Nhiệm vụ cụ thể 

3.1. Công an huyện 

- Xây dựng kế hoạch, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức 

phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các tụ điểm kinh 
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doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời 

phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. 

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác kiểm 

tra, kiểm soát thị trường, dừng phương tiện giao thông, phát hiện và ngăn chặn 

kịp thời các hành vi vận chuyển, buốn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng vi 

phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý nghiêm các vụ án buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả, hàng cấm có quy mô lớn, nghiêm trọng. 

3.2. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý 

giá, kê khai giá, kiểm tra tình hình giá cả trên địa bàn huyện; phối hợp với Đội  

Quản lý thị trường số 7 kiểm tra và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính 

trong hoạt động thương mại và lĩnh vực giá theo Thông tư liên tịch số 

29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Công thương và Bộ Tài 

chính hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và 

cơ quan Quản lý giá. 

3.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị theo dõi, dự báo nguồn cung, nhu cầu 

hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để đề xuất phương án đảm bảo cân đối 

cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, triển khai dự 

trữ hàng hóa bình ổn thị trường.  

- Phối hợp với BCĐ 389 tỉnh và các sở, ngành liên quan triển khai kịp 

thời phương án bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn. 

3.4. Đội quản lý thị trường số 7  

- Tập trung lực lượng, tăng cường công tác quản lý địa bàn, rà soát các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn nhằm thu thập thông tin, nắm chắc diễn 

biến tình hình thị trường; phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác 

kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu 

dùng lớn trong năm. 

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh 

hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng hóa gian lận 

nguồn gốc xuất xứ…, các ứng dụng bán hàng trực tuyến, sàn giao dịch thương 

mại điện tử và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán. Đặc biệt các mặt hàng 

như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng kém chất lượng lưu thông trên thị 

trường; hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia 

súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, thương 

nhân, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, 
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không sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, 

hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, cam kết niêm yết giá và bán giá hàng 

hóa, dịch vụ theo đúng giá niêm yết. 

3.5. Chi cục Thuế khu vực Tam Nông-Thanh Thủy 

Chủ động, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

Công an, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát 

việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị 

trường; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng hóa đơn và chứng từ 

bất hợp pháp, sử dụng hóa đơn quay vòng, vận chuyển hàng lậu, hàng trốn thuế, 

chú ý các đối tượng buôn chuyến, phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các địa 

phương khác đưa về tiêu thụ trên địa bàn huyện. 

3.6. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan của sở Nông nghiệp và PTNT 

thực hiện kiểm tra chống hàng giả, hàng kém chất lượng đối với các mặt hàng 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng 

vật nuôi, đặc biệt tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, buôn 

bán gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn 

thực phẩm. 

3.7. Phòng Y tế 

- Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt 

động kinh doanh, cung ứng thuốc chữa bệnh trên địa bàn về kê khai giá, niêm 

yết giá bán buôn, bán lẻ và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, 

thuốc ngoài danh mục, thuốc cấm lưu thông, chất lượng thuốc, hạn sử dụng, 

thuốc giả, thuốc nhập lậu và kiểm tra hoạt động quảng cáo, khuyến mại trái quy 

định, chú trọng kiểm tra đối với các mặt hàng có nhu cầu cao trong phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể 

trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền vận động, hướng dẫn để mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các 

quy định về an toàn thực phẩm. 

3.8. Phòng Văn hóa-Thông tin 

- Tích cực thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chống buôn lậu, hàng giả và 

gian lận thương mại trên địa bàn. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đề xuất xử lý 

vi phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, chú trọng việc 

kiểm tra quảng cáo đối với việc kinh doanh rượu, thuốc lá tại các cơ sở ăn uống, 
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các chợ, cơ sở lưu trú…; hoạt động kinh doanh dịch vụ bơi lội, thể dục thẩm 

mỹ; kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, tạo điều kiện phát 

triển du lịch trên địa bàn; khuyến cáo các hộ kinh doanh tại các khu, điểm du 

lịch có thái độ lịch sự, ứng xử văn hóa nơi công cộng, bán hàng theo đúng thời 

gian, địa điểm, giá niêm yết.  

3.9. Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời thực hiện các phóng 

sự, chuyên đề, viết tin, bài tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và những tác hại của 

hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng. 

- Thông tin kịp thời các biện pháp điều hành của Nhà nước, những biến 

động thị trường như cung cầu, giá cả thị trường, tuyên truyền tới các doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh tổ chức thực hiện nghiêm túc kinh doanh hàng hóa đảm 

bảo chất lượng, không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng quá hạn sử 

dụng, chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh. 

3.10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thực hiện kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc thực 

hiện quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

- Kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình thị trường, giá cả báo cáo UBND 

huyện và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng 

khan hiếm hàng hóa, nâng giá quá mức gây bất ổn thị trường trên địa bàn.  

3.11. Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện 

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên tích cực tham gia chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả; phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giá, tiếp tục tổ 

chức thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam"; gắn các nội dung về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vào 

cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh". 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Các phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ nội 

dung kế hoạch của UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ được giao. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ việc triển khai 

thực hiện kế hoạch. 
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Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc 

hoặc đề xuất, kiến nghị, các đơn vị phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua 

phòng Kinh tế và Hạ tầng) để xem xét giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);                  

- CT, các PCT UBND huyện;    

- BCĐ 389 tỉnh (Cục Quản lý thị trường);    

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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