
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  9  năm 2021 
V/v nâng cao hiệu quả công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 

các tháng cuối năm 2021 

 
 

 

     Kính gửi: 
     - Công an huyện; 

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 
     - Đội quản lý thị trường số 3; 

    - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 20/CV-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tuyên 
Quang ngày 14/9/2021 về việc nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trong các tháng cuối năm 2021, 

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

gửi) theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, 
Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

2. Nhận diễn rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận 
thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả để phòng chống có hiệu quả, tạo điều 

kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-
19 đang diễn ra phức tạp, cũng như khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. 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, hàng giả và hàng xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, 
mặt hàng y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

3. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát hiện kịp thời những 
cán bộ, công chức có dấu hiệu tiêu cực, bảo kê tiếp tay cho buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả, đảm bảo nội bộ trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. 

4. Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp trong công tác chia sẻ 
thông tin, kiểm tra, kiểm soát thị trường kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm. 

5. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền những bài học kinh 

nghiệm của các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả; lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền tích cực 

hơn nữa để người dân tham gia tốt giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, 
sản xuất – kinh doanh hàng giả. 



Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:          
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   
- Như kính gửi (T/hiện) ;       
- Các PVPTH HĐND và UBND huyện;  
- Trung tâm Văn hóa, TT & TT huyện; 
- CV: KT;  
- Lưu: VT, (KTHT       b).  
  

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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