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                    Kính gửi:    

       - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng;  
      Đội Quản lý thị trường số 3; Văn hóa và Thông tin;  

     Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện;  
                             - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ389 ngày 20/12/2022 của Ban Chỉ đạo 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị huyện có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực 
hiện một số nhiệm vụ sau:  
    1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định 

của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
389 Quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, các lực lượng chức 

năng, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, 
gắn trách nhiệm của người đứng đầu  với kết quả công tác. 

   2. Đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389  
Quốc gia, nhất là Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp 

trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Bảo đảm phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý kịp  thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng 

giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là các mặt hàng  
thiết yếu ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.  

   3. Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách quy định pháp 
luật có bất cập; không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại, sản 

xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

 4. Đội Quản lý thị trường số 3:  

    - Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống  buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường phối hợp kết nối, chia sẻ  thông tin 

phù hợp với tình hình mới. Công bố, công khai rộng rãi số điện thoại, e-mail đường 
dây nóng của Đội, bảo đảm thu thập, xử lý kịp  thời tin báo từ quần chúng Nhân dân 

theo đúng Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo  về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế  độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

V/v tăng cường công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả dịp trước, trong và sau 

tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 
 



 - Làm tốt công tác nghiệp vụ, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là hành vi gian lận, giả 

mạo xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu khi Việt Nam đã tham gia các  hiệp định 
thương mại tự do song phương và đa phương. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức 

năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tổ chức triển khai thực hiện có 
hiệu quả các kế hoạch chuyên đề liên quan đến nhóm hàng như thực phẩm, rượu, bia, 

thuốc lá, pháo nổ, xăng dầu, đường cát, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, dược  phẩm, 
thực phẩm chức năng, thời trang cao cấp, gia súc, gia cầm,…. Xử lý nghiêm các 

hành vi đầu cơ, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu và việc quảng cáo, ghi 
nhãn thiếu minh bạch, gây hiểu nhầm, không đúng với bản chất hàng hóa để trục 

lợi, lừa dối người tiêu dùng. 
5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh 

huyện, UBND các xã, thị trấn: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng  chức năng 
phản ánh kịp thời, chính xác tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các biểu hiện tiêu cực, bất cập trong hoạt 
động của các cơ quan chức năng. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền chính 

sách, pháp luật, vận động Nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn 
lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả; lên án các hành vi lợi dụng dịch 
bệnh để đầu cơ, tăng giá hàng hóa bất hợp lý. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Thực hiện chức năng tham mưu UBND 
huyện quản lý nhà nước trên địa bàn về lĩnh vực thương mại phối hợp với các lực 

lượng chức năng, UBND các xã, thị trấn chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến giá 
cả, cung cầu hàng hóa, dự báo tình hình đối với những mặt hàng thiết yếu, để chủ 

động có phương án đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa phục 
vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển 
khai thực hiện; đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực 

hiện theo định kỳ và đột xuất cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đúng theo 
quy định. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                                                                   KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;   
- Sở Công thương Phú Yên; 
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử UBND huyện; 

- Lưu VT+PH.                                Mai Ne 
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