
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:              /UBND-TM Sơn Dương, ngày      tháng  11  năm 2020 

V/v tăng cường chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trong hoạt động 

thương mại điện tử 

 

 
 

      Kính gửi: 

     - Công an huyện; 

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

     - Đội quản lý thị trường số 3; 

 - Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 25/BCĐ389TQ-CQTT của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

Tuyên Quang ngày 16/10/2020 về việc tăng cường chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị (như mục kính 

gửi) theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Kế hoạch số 399/KH-

BCĐ389 ngày 09/10/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử và phối hợp với các 

cơ quan liên quan khi có yêu cầu. 

2. Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh, ngăn 

chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn huyện. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp 

luật về thương mại điện tử, về các hành vi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương 

mại, kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; tuyên truyền theo 

các chuyên đề để phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 

luật của các tổ chức, cá nhân, tạo sức lan tỏa để người dân tích cực, chủ động tham 

gia tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trong 

hoạt động thương mại điện tử. 

Báo cáo đột xuất, báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ hàng tháng gửi về Ủy 

ban nhân dân huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận:          
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   

- Như kính gửi (T/hiện) ;       

- Các PVPTH HĐND và UBND huyện;  

- CV: KT;  

- Lưu: VT, (KTHT       b).    

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Hải Trường 
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