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KẾ HOẠCH  

Phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài  

Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ,  

gắn mác “Made in Việt Nam” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam 

vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in Việt 

Nam”, UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện ngăn 

chặn nhập lậu hàng hóa sản xuất nước ngoài nhưng gắn mác “Made in Việt Nam” 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý 

nghiêm hành vi nhập lậu hàng hóa sản xuất nước ngoài nhưng gắn mác “Made in 

Việt Nam”. 

- Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về tác hại của việc gian lận, giả nhãn hiệu 

“Made in Việt Nam” đối với phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường trật tự, kỷ 

cương trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường, 

góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất trong tỉnh, trong nước phát triển, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.  

- Thông qua thực tế công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chủ động phát hiện 

bất cập về cơ chế, chính sách để đề xuất, kiến nghị xây dựng sửa đổi, bổ sung kịp 

thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.  

2. Yêu cầu 

- Các cấp, các ngành chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp ngăn chặn nhập lậu hàng hóa sản xuất ở nước ngoài nhưng 

gắn nhãn mác “Made in Việt Nam”. 

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

theo đúng quy định của pháp luật, đúng địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; quá 

trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá 

nhân, tổ chức; mọi hành vi vi phạm của đối tượng đều phải được xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật. 

- Công tác phối hợp phải được thực hiện theo quy định pháp luật hiện 

hành, Quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng. 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hình thức tuyên truyền phong phú,  đảm 

bảo hiệu quả tuyên truyền cả về chiều rộng và chiều sâu. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP  

1. Đồn biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chăṭ 

chẽ khu v ực biên giới, tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động chốt chặn trên một số 

đường mòn trọng điểm, thường xuyên rà soát, củng cố hàng rào, vận cản trên biên 

giới nhằm hạn chế tối đa tình trạng xuất nhập cảnh, mang vác hàng lậu trái phép qua 

biên giới. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát bắt giữ hàng hoá nhâp̣ lâụ qua khu vưc̣ điạ 

bàn quản lý, không đươc̣ để hình thành đường dây ổ nhóm buôn lậu qua biên giới. 

2. Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu phụ Bản Chắt: Chủ trì, phối hợp duy 

trì hoạt động chốt chặn các đường mòn quan biên giới trên địa bàn phạm vi hoạt 

động hải quan; kiểm soát chặt chẽ theo quy trình để ngăn chặn, buôn lâụ, gian lận 

thương mại và hàng giả mạo Madein Việt Nam đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, 

hàng hóa trao đổi cư dân biên giới; phối hợp cơ quan chức năng chống buôn lậu 

khu vực nội địa trao đổi thông tin nghiệp vụ về xác minh nguồn gốc hàng hóa 

nhập khẩu. 

3. Công an huyện: Tăng cường phối hợp triển khai đ ồng bộ các biện pháp 

nghiêp̣ vu ̣nhằm phát hiêṇ và xử lý nghiêm các đường dây , tụ điểm , các đối 

tươṇg đầu nâụ , cầm đầu các đường dây buôn lâụ , chủ các kho tập kết hàng lậu, 

hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ , các cơ sở in lậu nhãn hàng hóa, sản xuất, 

gia công hàng hóa bất hợp pháp; rà soát, tổng hợp, đề xuất xác lập chuyên án 

đấu tranh để xử lý hình sự các đối tượng vận chuyển hàng hóa qua biên giới để 

răn đe.  

4. Đội Quản lý thị trường số 3( Đình Lập): Tiếp tục tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra các tụ điểm, phương 

tiện vận chuyển hàng lậu, hàng giả dọc các tuyến quốc lộ nối từ biên giới vào nội 

địa. Chú trọng kiểm tra các loại hình kinh doanh thương mại điện tử, kiên quyết 

xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng các ứng dụng di động, trang thông tin 

điện tử, các trang mạng xã hội để kinh doanh hàng giả mạo “Madein Việt Nam”, 

hàng không nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức tuyên truyền đối 

với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng về chấp hành pháp luật trong 

sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm sản xuất trong nước, thực hiện văn minh 

thương mại, nâng cao kỹ năng lựa chọn hàng hóa. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện, 

thường xuyên nắm tình hình, tham mưu, đôn đốc thực hiện các kế hoạch công 

tác, chủ động đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị 

trường; tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề của Ban Chỉ đạo 389 

huyện về tình hình và kết quả xử lý vi phạm về hàng giả, hàng vi phạm về nguồn 

gốc xuất xứ Madein Việt Nam. 
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5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tiếp tục tham mưu thực hiện quy hoạch, cơ 

chế, chính sách quản lý mạng lưới thương mại bán buôn, bán lẻ, trong đó chú 

trọng hệ thống các cửa hàng, đại lý thương mại đối với sản phẩm hàng hóa sản 

xuất trong nước nhằm từng bước tạo điều kiện thuận lợi nhất để người tiêu dùng 

tiếp cận với hàng hóa trong nước, giảm thiểu hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất 

xứ lưu thông trên thị trường. 

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến khích đưa hàng Việt 

về nông thôn và thực hiện các giải pháp đảm bảo cung - cầu hàng hóa, phối hợp 

thực hiện bình ổn giá nhằm nâng cao thị phần các loại hàng hóa sản xuất trong 

nước; hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện xây dựng và phát triển thương 

hiệu hàng Việt Nam. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông: Tăng cường kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ sở in, phát hành, nhằm 

kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm về in bất hợp pháp, tiếp tay cho các hành vi 

gian lận hàng hóa giả mạo madein Việt Nam và các hành vi gian lận thương mại 

về nhãn hàng hóa. 

Tăng cường đưa tin, tuyên truyền về nâng cao nhận thức chấp hành pháp 

luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; nâng cao nhận thức cho người 

tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa.  kịp thời phối hợp với các cơ quan chức 

năng trên địa bàn đưa tin, tuyên truyền về tình hình buôn lậu và công tác chống 

buôn lậu, khuyến cáo cho người tiêu dùng về các hành vi, thủ đoạn gian lận hàng 

hóa về nguồn gốc xuất xứ.  

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội của huyện tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thành viên 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên không tham gia tiếp tay cho buôn lậu, 

kinh doanh hàng giả; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” và phát động phong trào tố giác các hành vi vi phạm về 

buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại rộng khắp trên địa bàn huyện. 

8. UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người 

dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng hóa 

nhập lậu, hàng giả, thông tin kịp thời các hành vi gian lận hàng hóa giả mạo “ 

Made in Việt Nam” và các hành vi gian lận thương mại về nhãn hàng hóa trên địa 

bàn, phối hợp với lực lượng kiểm tra, xử lý theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2020. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao phụ trách và nội dung Kế hoạch này 

chủ động, nghiêm túc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình hình nổi cộm tại lĩnh vực, 

địa bàn phụ trách. 
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- Giao Đội Quản lý thị trường số 3 Đình Lập, thường trực Ban Chỉ đạo 389 

huyện, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, tham mưu kiểm tra, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 3. Chế độ báo cáo: 

Các ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, thực hiện báo cáo  như 

sau: 

- Nội dung báo cáo: Đánh giá tổng quát về tình hình thị trường; các 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng vi phạm; các loại hàng giả, vi 

phạm sở hữu trí tuệ chủ yếu qua địa bàn; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch; 

kết quả kiểm tra xử lý, vụ việc điển hình; những khó khăn vướng mắc, đề xuất, 

kiến nghị. 

- Thời gian báo cáo: Các ngành, cơ quan, đơn vị báo cáo định kỳ theo quy 

định của Ban chỉ đạo 389 huyện. Thông tin nhanh, báo cáo đột xuất (nếu có) về  

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

để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

Nợi Nhận: 
- UBND tỉnh; (B/c) 

- Trưởng BCĐ 389 tỉnh; (eOffice) 

- Thường trực Huyện ủy;                

- Thường trực HĐND huyện;(eOffice) 

- CT, các PCT UBND huyện; (eOffice)                        

- CQTT BCĐ 389 tỉnh;(eOffice) 

- Các ngành thành viên BCĐ 389 huyện;(eOffice) 

- UBND các xã, thị trấn;(eOffice) 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Minh Cát 
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