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KẾ HOẠCH 

Phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng 

 không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu  

trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. UBND huyện Văn Lãng xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh về 

công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 

huyện Văn Lãng. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành các quy 

định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá 

nhân và người tiêu dùng trên địa bàn huyện. 

- Thắt chặt các hoạt động quản lý địa bàn trên thị trường nội địa, quản lý 

biên giới; chủ động, quyết liệt đẩy mạnh các hoạt động nhằm phòng ngừa, đấu 

tranh, ngăn chặn triệt để tình trạng mang vác, vận chuyển, bày bán công khai các 

mặt hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu 

trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, thu hút du lịch trên địa bàn huyện.  

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển 

khai cụ thể, chi tiết kế hoạch này tại địa bàn, theo lĩnh vực phụ trách trong đó 

chú trọng đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác tuyên truyền 

không để kéo dài tình trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được bày bán tràn lan, công khai trên địa bàn 

huyện.  

- Trong triển khai thực hiện Kế hoạch cần tập trung công tác tuyên truyền, 

phát huy sức mạnh tổng hợp trên tinh thần phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống 

chính trị cùng hướng đến mục tiêu đẩy lùi nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn 

gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ra khỏi địa bàn huyện.  
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- Công tác tuyên truyền cần phải có sự đổi mới, sáng tạo; bên cạnh đó, cần 

tuyên truyền mở rộng đến cả các đối tượng là công chức, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị và cả người thân trong gia đình các công chức, viên chức cùng 

cộng đồng trách nhiệm trong phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng phải 

thực hiện theo đúng quy trình, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm là các 

địa bàn nổi cộm và theo đúng quy định của pháp luật.  

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung  

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 

doanh thương mại truyền thống cũng như trong thương mại điện tử; nâng cao kỹ 

năng, nhận thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, ban quản lý 

các chợ; Trung tâm thương mại, các làng nghề, hội, hiệp hội ngành nghề và 

người tiêu dùng trong phát hiện, tố giác, xử lý các hành vi vi phạm về sản xuất, 

kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ.  

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước nhằm ngăn chặn, tiến 

tới đẩy lùi tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để góp phần bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp, bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thương mại, cạnh 

tranh lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.  

2. Mục tiêu cụ thể  

2.1. Đến hết năm 2021 

- 100% tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu qua địa bàn huyện được 

tuyên truyền, thực hiện ký cam kết không nhập khẩu, kinh doanh hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- 100% siêu thị, trung tâm thương mại không kinh doanh hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- 100% tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia hoạt động trên các sàn 

giao dịch thương mại điện tử đều ký cam kết và thực hiện không kinh doanh hàng 

giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.  

- 50% tổ chức, cá nhân có trang thông tin điện tử đã đăng ký hoặc thông 

báo thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- 100% cơ sở kinh doanh tại các chợ truyền thống, cơ sở sản xuất trong các 

làng nghề đều ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 
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- 80% cơ sở kinh doanh tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện không kinh 

doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ. 

- 60% cơ sở kinh doanh được tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, 

ký cam kết không kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ và không tái phạm.   

- 60% Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại được tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật, ký quy chế phối hợp không để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. 

2.2. Đến hết năm 2022 

- 100% tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh, nhập 

khẩu hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã 

bị xử lý trong năm 2021 (đã bị xử lý theo yêu cầu của chủ thể quyền) không tái 

phạm. 

- 100% cửa hàng kinh doanh hàng hóa tiêu dùng tổng hợp không kinh 

doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ. 

- 100% cơ sở kinh doanh tại các địa điểm du lịch trên địa bàn huyện không 

kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ. 

- 100% sở kinh doanh được tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, ký 

cam kết không kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ và không tái phạm.   

- 100% ban Quản lý chợ, trung tâm thương mại được tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, ký quy chế phối hợp không để kinh doanh hàng giả, hàng không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. 

- 60% cơ sở sản xuất trong các làng nghề không sản xuất kinh doanh hàng 

giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- 80% tổ chức, cá nhân có trang thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại 

điện tử không đăng, quảng bá, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- 30% tổ chức, các cá nhân kinh doanh trên nền tảng số được tuyên truyền, 

vận động ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

2.3. Đến hết năm 2023 

- 100% cơ sở kinh doanh có hành vi nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hàng 

giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã bị xử lý 

trong năm 2022  không tái phạm. 

- 100% cơ sở kinh doanh tại các chợ Trung tâm thương mại cửa khẩu Tân 

Thanh, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 
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- 100% tổ chức, cá nhân có trang thông tin điện tử, sàn giao dịch thương 

mại điện tử đã đăng ký hoặc thông báo đều thực hiện ký cam kết không đăng, 

quảng bá, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- 80% cơ sở sản xuất trong các làng nghề không sản xuất kinh doanh hàng giả, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- 60% tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số được tuyên truyền, vận 

động ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

2.4. Đến hết năm 2024 

- 100% cơ sở kinh doanh có hành vi nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hàng 

giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã bị xử lý 

trong năm 2023  không tái phạm. 

- 90% cơ sở kinh doanh tại huyện Văn Lãng không kinh doanh hàng giả, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- 100% tổ chức, cá nhân có trang thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại 

điện tử đều thực hiện ký cam kết không đăng, quảng bá, kinh doanh hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- 100% cơ sở sản xuất trong các làng nghề không sản xuất và không kinh 

doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ. 

- 90% tổ chức, các cá nhân kinh doanh trên nền tảng số được tuyên truyền, 

vận động ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

2.5. Đến hết năm 2025 

- 100% cơ sở kinh doanh có hành vi nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hàng 

giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã bị xử lý 

trong các năm trước không tiếp tục vi phạm hoặc tái phạm.  

- 100% cơ sở kinh doanh tại huyện Văn Lãng không kinh doanh hàng giả, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- 100% tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện có trang thông tin điện tử, sàn 

giao dịch thương mại điện tử không thực hiện đăng, quảng bá, kinh doanh hàng 

giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- 100% cơ sở sản xuất trong các làng nghề không sản xuất và không kinh 

doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ. 

- 100% tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số được tuyên truyền, 

vận động ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Đối tượng 
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Các tổ chức, cá nhân hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh; bao gồm 

cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện có hoạt động thương mại truyền 

thống và kinh doanh thương mại trên nền tảng số (thương mại điện tử). Trong 

đó xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các chợ, các tụ điểm tập kết hàng 

hóa, các điểm phân phối hàng hóa là địa bàn trọng điểm. 

2. Mặt hàng trọng điểm 

Thực phẩm, dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, giày 

dép, quần áo, phụ kiện trang sức, đồng hồ, túi, ví, điện thoại,  thiết bị điện tử, 

dụng cụ, đồ dùng thể thao, mũ bảo hiểm và các loại hàng hóa bị làm giả, xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

3. Nội dung thực hiện  

3.1. Công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết 

- Căn cứ diễn biến tình hình tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách các cơ quan, 

đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, nội dung ký cam 

kết, các tài liệu khác có liên quan để tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn phân 

biệt hàng thật, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và phương thức 

tuyên truyền cho phù hợp với từng nhóm đối tượng quản lý.  

- Các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, công khai số điện 

thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về tình hình vi phạm, tình hình hoạt 

động sản xuất, kinh doanh các nhóm mặt hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại trụ sở hoặc trên trang thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị.  

- Thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về 

danh tính các tổ chức, cá nhân đã được tuyên truyền nhưng cố tình buôn bán, 

vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hoá 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.  

- Các cơ quan, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ chủ động lựa chọn 

hoặc sáng tạo trong các phương thức tuyên truyền trực tiếp thông qua kiểm tra, 

kiểm soát, thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề hoặc tuyên truyền 

thông qua việc phát tờ rơi, khuyến cáo, qua hệ thống loa phát thanh, truyền 

thanh, truyền hình,...  

- Trong công tác tuyên truyền cần có sự phối hợp quyết liệt triển khai đồng 

bộ từ cấp huyện cho đến xã, thị trấn; sự tham gia phối hợp trong vận động tuyên 

truyền của các Hiệp Hội, Hội, Đoàn thể trên địa bàn huyện để công tác tuyên 

truyền đạt hiệu quả cao hơn.  

3.2. Công tác phối hợp  

Các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các hoạt động phối hợp trong công 

tác tuyên truyền; thu thập thẩm tra, xác minh thông tin, diễn biến tình hình nhằm 

nắm bắt rõ phương thức, thủ đoạn, cách thức hoạt động nhằm kịp thời phát hiện, 

xử lý các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng 

giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên 

địa bàn huyện.  
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Bên cạnh việc phối hợp giữa các lực lượng, UBND các xã, thị trấn, các đơn 

vị cần chủ động, tích cực phối hợp với các tổ chức Đoàn thể, các hiệp hội như: 

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hiệp hội 

Doanh nghiệp huyện,... để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết, định 

hướng kinh doanh theo quy định của pháp luật cũng như xây dựng các cơ sở tin 

báo về diễn biến tình hình thị trường trên địa bàn.  

Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu quyền để 

tiếp nhận những thông tin, hình ảnh, tài liệu hướng dẫn, cách thức nhận biết 

hàng thật, hàng giả nhằm hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân 

hoạt động sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn.  

Chủ động kết nối với các chủ sàn thương mại điện tử để thu thập thông tin 

về các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có tham gia hoạt động quảng bá, kinh 

doanh trên các sàn thương mại điện tử trong toàn quốc để phục vụ công tác 

tuyên truyền, quản lý.  

3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm phải được tiến hành một cách 

đồng bộ ở các cấp, có sự kết hợp, phối hợp giữa các lực lượng chức năng từ  tỉnh 

cho đến huyện với nhau.  

Các đơn vị có chức năng kiểm tra, kiểm soát chủ động rà soát, lập danh 

sách các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; phân lọc 

những nhóm mặt hàng, nhãn hiệu có khả năng bị làm giả, bị xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ hoặc có khả năng là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ 

để tập trung thu thập thẩm tra, xác minh thông tin làm căn cứ tiến hành kiểm tra, 

xử lý. Kiên quyết không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, các điểm tập kết, 

sản xuất hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không rõ 

nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn phụ trách.  

Sau khi tổ chức tuyên truyền, ký cam kết phải tiến hành kiểm tra để đánh 

giá kết quả tuyên truyền và xây dựng phương án, biện pháp, cách thức xử lý nếu 

các tổ chức, cá nhân không có chuyển biến, vẫn tiếp tục cố tình vi phạm.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến hết năm 2025 

2. Phân công trách nhiệm 

2.1. Đồn Biên phòng Tân Thanh, Na Hình  

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, các đường mòn, lối mở 

trên biên giới và các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa ở khu vực biên giới, kịp thời 

phát hiện, xử lý các đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở khu vực biên giới 

thuộc địa bàn quản lý. 

- Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân các xã biên giới ký cam kết 

không tham gia, không tiếp tay cho các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần giữ 

ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn khu vực biên giới.  
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- Trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng về tình hình kinh doanh 

hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ trên địa bàn khu vực biên giới (khi có yêu cầu).  

2.2. Chi cục Hải quan Tân Thanh, Cốc Nam 

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu và các khu vực thuộc địa bàn 

hoạt động hải quan, áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động 

nhập khẩu đối với các lô hàng có nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng các chính 

sách để nhập khẩu về sản xuất các mặt hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu 

trí tuệ qua các cửa khẩu.  

- Chủ động phối hợp với lực lượng Đòn Biên phòng Tân Thanh, Cốc Nam 

kiểm soát tại khu vực biên giới, nắm chắc thông tin, tình hình hoạt động của các 

đối tượng buôn lậu và kịp thời thông tin, phối hợp với các lực lượng chống buôn 

lậu trong khu vực nội địa kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn có hiệu quả.  

2.3. Công an huyện  

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ làm tốt công tác phòng ngừa, 

phát hiện, tổ chức đấu tranh, xử lý triệt để các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng 

chủ mưu, cầm đầu sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất 

lượng; chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân 

huyện trong điều tra, truy tố, xét xử những vụ buôn lậu, sản xuất, kinh doanh 

hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.  

- Phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh, ngăn chặn và xử lý 

những đối tượng có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật khi 

có yêu cầu. 

2.4. Đội Quản lý thị trường số 7  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, thực hiện 

tuyên truyền, ký cam kết và kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động 

sản xuất, kinh doanh theo định kỳ, chuyên đề và đột xuất; khi phát hiện các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất và 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành xử lý nghiêm minh, kịp thời theo 

quy định của pháp luật.  

- Đối với các tổ chức, cá nhân đã được tuyên truyền, ký cam kết hoặc xử lý 

vi phạm nhưng vẫn cố tình vi phạm, tái phạm thì phải có biện pháp, kế hoạch để 

xử lý triệt để vi phạm; trong đó phối hợp với cơ quan Thuế để xác định những tổ 

chức, cá nhân có sử dụng hóa đơn để kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để có biện pháp xử lý 

phù hợp.  

- Chủ động phối hợp với Công an huyện và lực lượng chức năng có liên 

quan để đề xuất các phương pháp phát hiện, quản lý các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn huyện có tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các sàn thương 

mại điện tử nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng 

giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.  
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- Các vụ việc xử lý vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, 

hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 

hàng hoá không đảm bảo an toàn thực phẩm đều phải đăng tải trên phương tiện 

thông tin đại chúng để người tiêu dùng kịp thời nắm bắt thông tin về hàng hóa, 

đối tượng vi phạm. 

2.5. Chi cục Thuế khu vực III 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ đối 

với các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để xem xét, 

phát hiện và xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ, 

lợi dụng chế độ hóa đơn, chứng từ để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn 

gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn huyện.  

- Chủ động rà soát, phối hợp với lực lượng chức năng báo cáo, đề xuất các 

biện pháp quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại 

điện tử (bao gồm cả các tổ chức, các nhân kinh doanh trên mọi nền tảng số). 

2.6. Phòng kinh tế - hạ tầng  

- Quản lý các chợ trên địa bàn huyện đảm bảo thực hiện tiêu chí chợ 

“Không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm 

quyền sở hữu trí tuệ” thành một trong những nghĩa vụ phải thực hiện khi thỏa 

thuận hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử, chủ động 

cung cấp thông tin các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có Trang thông tin 

thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử để cùng phối hợp quản lý, 

ngăn chặn các hành vi vi phạm phát sinh trong thương mại điện tử.  

- Tăng cường quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính 

phủ thuộc phạm vi quản lý của phòng chuyên môn trên địa bàn huyện theo quy 

định của pháp luật nhằm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong phòng 

ngừa, đấu tranh chống hàng giả để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.  

- Tăng cường tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

sở hữu trí tuệ đến người tiêu dùng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 

của quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động kiểm tra, xử 

lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sở hữu trí tuệ. 

- Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ 

để xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

2.7. Phòng văn hóa thông tin  

- Tăng cường công tác quản lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bưu 

chính, chuyển phát nhanh trên địa bàn huyện; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh cam kết không vận chuyển hàng 

giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.  



9 

 

- Tăng cường rà soát các tổ chức, cá nhân có sử dụng nền tảng số để đăng 

tin quảng bá, giới thiệu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ 

và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác rà soát, 

thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động 

thương mại điện tử, lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát để hoạt động kinh 

doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ trên địa bàn huyện. 

2.8. Trung tâm văn hóa và truyền thông 

- Tăng cường tuyên truyền pháp luật về công tác đấu tranh, phòng ngừa các 

hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 -2025.  

2.9. UBND các xã, thị trấn  

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tuyên truyền, 

ký cam kết, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên 

địa bàn không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kiên quyết thực hiện các mục tiêu được đặt ra 

tại Kế hoạch này.  

- Phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường tổng hợp danh sách các tổ chức, 

cá nhân thuộc địa bàn phụ trách đã bị xử lý vi phạm hành chính về kinh doanh 

hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ để tiếp tục phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình, tuyên truyền và ký cam kết 

không tái phạm.  

2.10. Các cơ quan, đơn vị khác và các tổ chức đoàn thể, hiệp hội, hội trên 

địa bàn tỉnh 

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác vận 

động, tuyên truyền về những tác hại của việc kinh doanh, sử dụng hàng giả, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với 

sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng; tuyên truyền để mỗi cán bộ, công 

chức, sỹ quan và đoàn viên, hội viên phải gương mẫu chấp hành đúng các quy 

định của pháp luật.  

- Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện, chủ sàn giao dịch thương mại điện 

tử chủ động yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh tại chợ, 

sàn giao dịch thương mại điện tử phải thực hiện cam kết không kinh doanh, quảng 

bá, đăng tải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ tại địa điểm kinh doanh và trên sàn giao dịch thương mại điện tử.  

3. Chế độ báo cáo, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch:  

3.1. Nội dung Báo cáo  

- Đánh giá tổng quát về tình hình thị trường, tình hình xuất nhập khẩu lưu 

thông hàng hóa, tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa tại địa bàn.  
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- Kết quả công tác tuyên truyền, ký cam kết và đánh giá sự chuyển biến sau 

khi được tuyên truyền, ký cam kết.  

- Kết quả kiểm tra, xử lý và chuyển biến sau khi kiểm tra, xử lý.  

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, lộ trình đề ra.  

- Những khó khăn vướng mắc. 

- Đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ hoặc các hướng xử lý các khó khăn, 

vướng mắc.  

3.2. Thực hiện báo cáo  

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện, UBND các xã, thị trấn, 

các cơ quan liên quan khác thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo 

cáo 6 tháng, báo cáo năm của Ban Chỉ đạo 389 huyện theo quy định ( tách riêng 

một mục trong báo cáo).  

- Giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện (Đội Quản lý thị 

trường số 7) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đôn đốc, tổng 

hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

3.3. Thời hạn gửi báo cáo 

- Báo cáo định kỳ hằng tháng gửi trước ngày 20 hằng tháng. 

- Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 20/6 hàng năm.  

- Báo cáo năm gửi trước ngày 20/12 hàng năm.  

- Báo cáo tổng kết triển khai Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 gửi trước 

ngày 20/12/2025. 

- Thông tin nhanh, báo cáo đột xuất các vụ việc điển hỉnh và thi đua khen 

thưởng thực hiện theo quy định của UBND huyện.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- CQTT BCĐ 389 tỉnh (Cục QLTT); 

- Thường trực huyện uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Đội QLTT số 7; 

- Các ngành thành viên BCĐ 389 huyện; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TTTH-CB; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Lê Tuấn Minh 
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