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Số:       /BCĐ-CQTT 
V/v ngăn chặn, kiểm soát tình 

hình và nâng cao hiệu quả công 

tác đấu tranh chống buôn 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”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Đình Lập, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

                           Kính gửi: 

             - Công an huyện Đình Lập; 

           - Các ngành thành viên BCĐ 389 huyện; 

             - Đồn Biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa; 

           - Chi cục Thuế vùng II (Đình Lập); 

             - Đội Quản lý thị trường số 3 huyện Đình Lập; 

           - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 886/VP-KTTH ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tiếp tục tăng cường ngăn chặn nhập lậu hàng hóa sản xuất 

nước ngoài nhưng gắn nhãn mác “Made in Việt Nam”. Để kịp thời ngăn chặn, 

kiểm soát tốt tình hình và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn 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 yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, ý kiến chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về 

công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa 

bàn; triển khai thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 24/5/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Ban chỉ 

đạo 389 huyện Đình Lập 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”. 

2. Yêu cầu Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 3, Đồn Biên phòng 

Bắc Xa, Đồn Biên phòng Chi Lăng, Chi cục Thuế vùng II và các ngành thành 

viên BCĐ 389 huyện tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc 

rà soát, kiểm tra, xử lý đối với các điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, hàng hóa 

không đảm bảo chất lượng; tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kịp 

thời phát hiện, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng hóa 

không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường nhằm tăng khả năng ổn định 

thị trường, thu ngân sách nhà nước.  

Phối hợp tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là 

hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu; tiếp tục 
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duy trì hoạt động chốt chặn, tuần tra trên một số đường mòn, củng cố hàng rào 

tại một số đường mòn biên giới nhằm hạn chế tối đa tình trạng xuất nhập cảnh, 

vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; các phương tiện vận chuyển hàng 

hóa nhập lậu tuyến Quốc lộ 4B; Tăng cường công tác quản lý thị trường nội địa 

đối các mặt hàng tiêu dùng. 

3. 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 made in 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.  

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (đặc biệt là các xã biên giới): Tăng 

cường phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền vận động người dân 

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

nhập lậu, hàng giả, hàng cấm; gây dựng phong trào trong quần chúng nhân dân 

về việc tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến buôn lậu, hàng giả; chủ động 

nắm tình hình, kịp thời phối hợp chia sẻ thông tin với các lực lượng chức năng 

chống buôn lậu trên địa bàn; Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình hình tập kết, kinh doanh, vận 

chuyển hàng hóa nhập lậu. 

5. Các ngành thành viên khác của Ban Chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ được phân công tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phối hợp tham 

gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. 

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu của 

đơn vị, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, làm tốt công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng, động viên kịp thời cho cán bộ, công chức trực tiếp 

thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, phòng ngừa tiêu cực xảy ra, kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức có dấu hiệu tiêu cực, tiếp 

tay cho buôn lậu, thiếu tinh thần trách nhiệm. 

7. Ban Chỉ đạo 389 huyện tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các lực 

lượng chức năng trên địa bàn phối hợp, đẩy mạnh công tác đấu tranh chồng 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép; chỉ 

đạo các lực lượng nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu ngay 

từ khu vực biên giới. 

Cơ quan Thường trực BCĐ 389 huyện thường xuyên nắm chắc tình hình, 

kịp thời 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; Tăng cường đôn 
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đốc, phối hợp giữa các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan và UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ 389 tỉnh; 

- Cục QLTT tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Minh Cát  
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