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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Quảng Xương, ngày      tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: 

      - Phòng Kinh tế - Hạ tầng;           

      - Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương nhận được Công văn số 1778/STTTT-

TTra, ngày 26/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc tăng 

cường tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Trung 

thu 2022, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung cụ thể như sau:  

 1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

 Tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 huyện chỉ đạo các ngành, đơn vị thành viên 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện có 

hiệu quả các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

trong đó, tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu như: Nguyên liệu làm 

bánh trung thu (nhân bánh, mứt bí, hạt dưa, lạp xường, đường, mỡ, trứng muối,..); 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; bánh trung thu, đặc biệt là sản 

phẩm bánh trung thu được sản xuất theo phương thức cổ truyền, bánh có nguồn gốc 

nước ngoài; mặt hàng đồ chơi trẻ em, đồ chơi thông minh, tích hợp nhiều chức 

năng, đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực; bánh, mứt, kẹo giả, kém chất 

lượng, quá hạn sử dụng và các mặt hàng mỹ phẩm, rượu, bia, nước giải khát,…; 

các điểm tập kết, buôn bán, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, chất cấm 

trong bảo quản và chế biến thực phẩm; các phương tiện vận chuyển hàng cấm, 

hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; hoạt động kinh doanh 

thương mại điện tử. 

Công khai niêm yết thông tin đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 huyện để 

nhân dân phát giác, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng 

hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng 

kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm để 



tiến hành ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của 

pháp luật. 

 2. UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin về công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn, chợ, trung tâm thương mại và siêu thị 

... nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu.   

Khuyến khích người dân tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận 

thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. 

Tuyên truyền về kết quả xử lý đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương 

mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn để người dân được biết 

nhằm tránh mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ những mặt hàng nêu trên. 

 Nhận được văn bản, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT,VHTT. 

     KT. CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Huy Nam 
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