
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN TÂY HÒA                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:       /UBND- KT&HT                      Tây Hòa, ngày      tháng 8 năm 2022 
  

V/v tiếp tục tăng cường quản lý, 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trong 

thương mại điện tử. 

 
 

         Kính gửi:    
   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng;  

    Công an huyện; Đội Quản lý thị trường số 3; Chi cục Thuế  
     khu vực Tây Hòa-Phú Hòa; Văn hóa và Thông tin;  

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

 

          Căn cứ Công văn số 04/BCĐ389 ngày 28/7/2022 của BCĐ 389 tỉnh Phú 

Yên về việc tiếp tục tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử; Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

  1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 02/KH-BCĐ389 ngày 
25/11/2020 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tăng cường chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử và các văn bản có 

liên quan. 

 2. Chủ động, nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát hoạt động thương mại điện tử (quảng cáo, giới thiệu, chào bán, vận chuyển, 
giao nhận hàng hóa); đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để kịp thời phát 

hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. 

 3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng chức năng 
trong quá trình thực thi nhiệm vụ; kịp thời phát hiện những bất cập, sơ hở, chồng 

chéo để thống nhất kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 
hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

 4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 
và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm trong hoạt động thương mại điện 

tử để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân. 
Công khai rộng rãi số điện thoại, e-mail đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 
quốc gia và Ban chỉ đạo 389 tỉnh Phú Yên, của các lực lượng chức năng, bảo 

đảm thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ người dân và doanh nghiệp về hành vi 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường thương mại điện tử 
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theo đúng quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. 

 5. Đề xuất khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc, đồng thời, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, 

bảo kê cho các đối tượng buôn lậu, gia lận thương mại và hàng giả trong hoạt 
động thương mại điện tử. 

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 
- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (thay b/c);   
- Sở Công thương Phú Yên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu VT.                                        

                                                                                                                      

 

                                                                                                                   Mai Ne 
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