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UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
BAN CHỈ ĐẠO 389

Số: 3749/KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 19 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
và vi phạm an toàn thực phẩm những tháng cuối năm 2021
và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 268/KH-BCĐ389 ngày 27/10/2021 của Ban chỉ
đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần
năm 2022; Ban chỉ đạo 389 Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 268/KH-BCĐ389 ngày 27/10/2021
của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022.
2. Các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát thị trường tránh
chồng chéo gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và lưu
thông hàng hoá trên thị trường.
3. Triển khai hoạt động kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát hiện
các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất
lượng, không đảm bảo vệ sinh ATTP và gian lận thương mại. Bảo vệ quyền lợi
và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất kinh doanh.
4. Kiểm tra việc kê khai giá, đăng ký giá theo quy định, ngăn chặn và xử lý
kịp thời các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự ý điều chỉnh giá nhằm thu lợi bất
chính gây mất ổn định thị trường; không thực hiện kê khai giá, đăng ký giá, niêm
yết giá và bán theo giá niêm yết.
5. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát phải tuân thủ quy trình, nghiệp vụ, đúng
nội dung đã được thủ trưởng phê duyệt đảm bảo hiệu quả, không gây phiền hà
cho tổ chức cá nhân kinh doanh và cản trở lưu thông hàng hóa, nhất là đối với
hàng hóa được sản xuất trong nước.
6. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm chú trọng các nơi
phát luồng hàng hóa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các mặt hàng, dịch vụ
thương mại thuộc diện bình ổn giá theo quy định.
7. Chủ động nắm bắt diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa, dự báo tình
hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh gây bất ổn thị trường để báo cáo,
kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện về các biện pháp xử lý tình trạng
tăng giá và các giải pháp cần thiết khác để bình ổn thị trường.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.
1. Nội dung kiểm tra, kiểm soát

Trong đợt cao điểm các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện căn cứ
quy định của pháp luật để tập trung kiểm tra, kiểm soát các nội dung, lĩnh vực:
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- Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh,
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và việc thực hiện các điều kiện kinh
doanh theo quy định.
- Kiểm tra việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá
niêm yết chú trọng các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá theo quy định của
pháp luật.
- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh sự hợp pháp của hàng hóa;
- Kiểm tra việc cân, đong, đo đếm, đóng gói hàng hóa, chất lượng hàng
hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để phát hiện các thủ đoạn gian lận về giá
hoặc lợi dụng việc cân, đong, đóng gói để tăng giá hàng hóa. Các hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ;
- Kiểm tra các dấu hiệu của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ép giá, kinh
doanh không đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; lợi dụng tình
hình thiên tai dịch bệnh để loan tin, bịa đặt không có cơ sở để tăng giá hàng hóa;
- Kiểm tra việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không
đảm bảo vệ sinh ATTP; quá hạn sử dụng, không qua kiểm dịch.
- Kiểm tra, phát hiện các hành vi lợi dụng hình thức chuyển cửa khẩu, tạm
nhập, tái xuất, quá cảnh, khai báo sai về số lượng, tên hàng, mã số thuế, gian lận
về định mức nguyên phụ liệu, chính sách ưu đãi thuế VAT, chuyển giá,... và
việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế.
- Tập trung kiểm tra việc sản xuất, bày bán trái phép các loại hàng hóa, xử
lý nghiêm theo quy định của pháp luật và các vi phạm về điều kiện kinh doanh,
chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, tiêu
chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm. Kịp thời phát hiện và triệt phá các tụ điểm
tập kết, cất giấu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả,...
- Kết hợp công tác kiểm tra, kiểm soát với đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục, vận động phổ biến pháp luật tới tổ chức, cá nhân sản xuất kinh
doanh thực hiện không sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất
buôn bán hàng giả và có các hành vi gian lận thương mại.
2. Mặt hàng, lĩnh vực kiểm tra
Các mặt hàng, lĩnh vực cần tập trung kiểm tra, kiểm soát là:
- Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vận chuyển các mặt hàng cấm
như: Tiền giả, pháo các loại; thuốc nổ; ma túy; gia súc, gia cầm; sản phẩm gia
súc, gia cầm không qua kiểm dịch thú y, không rõ nguồn gốc xuất xứ; động vật
hoang dã.
- Hàng tiêu dùng ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống nhân dân như: Dược
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, vải, quần áo may sẵn,
hàng điện tử, thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát và các mặt hàng tiêu dùng khác.
- Hàng hóa ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường: Phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật, hóa chất, máy móc, thiết bị phụ tùng đã qua sử dụng,...
- Kiểm tra điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu,
khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.
- Tập trung kiểm tra việc sản xuất, bày bán trái phép các loại hàng hóa; xử
lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vi phạm về điều kiện kinh doanh,
chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng
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hóa, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm. Kịp thời phát hiện và triệt phá
các tụ điểm tập kết, cất giấu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả…
3. Đối tượng và địa bàn kiểm tra
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, trung
tâm thương mại, siêu thị, tụ điểm tập kết, nơi phát luồng hàng hóa, trung chuyển
hàng hóa, cửa hàng, chợ và các phương tiện vận chuyển hàng hoá có dấu hiệu vi
phạm pháp luật trên địa bàn huyện.
- Các tổ chức, cá nhận hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, sử dụng
các ứng dụng di động, các trang mạng xã hội như facebook, zalo,.. để kinh
doanh hàng hóa.
- Tập trung vào một số địa bàn trọng điểm như: thị trấn Thổ Tang, xã
Bình Dương, xã Đại Đồng, xã Tân Tiến, xã Chấn Hưng, thị trấn Vĩnh Tường, thị
trấn Tứ Trưng... và các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.
4. Thời gian kiểm tra: Từ nay đến hết Quý I năm 2022 (Có thể tăng
cường hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm vào ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ và
ngoài giờ hành chính).
III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH LÀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ
ĐẠO VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường
chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm
những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Trưởng Ban chỉ đạo 389 Vĩnh Tường yêu cầu:
1. Đội Quản lý thị trường số 2 (Thường trực BCĐ 389 huyện)
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối
với việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán
hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không đảm bảo an toàn thực
phẩm; chú trọng các mặt hàng: Xăng dầu, thuốc lá điếu ngoại nhập, pháo các
loại, hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam, hàng hóa không đảm bảo
tiêu chuẩn, chất lượng, phân bón, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng,
vị thuốc y học cổ truyền, đường cát, đồ chơi trẻ em, gia súc, gia cầm, sản phẩm
từ gia súc, gia cầm,...
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, doanh
không buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất
lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chú trọng kiểm tra
việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu,
sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng,
không đảm bảo vệ sinh ATTP.
- Chủ động phối hợp với Công an huyện, các đơn vị, cơ quan liên quan
xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với tình hình trện địa bàn huyện
nhằm kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả của việc vận chuyển, kinh doanh hàng
cấm, hàng nhập lậu; sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
xuất xứ, không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường. Xử lý kiên quyết,
kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
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- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở KH&CN, Phòng Kinh tế
và Hạ tầng kiểm tra việc thực hiện đo lường hàng hóa, chất lượng hàng hóa của
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ để phát hiện các thủ đoạn gian
lận về đo lường, đóng gói để thu lợi bất chính.
- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị,
cơ quan liên quan làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động doanh
nghiệp, người tiêu dùng không tiếp tay cho buôn lậu; sản xuất, kinh doanh hàng
giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, gian lận về đo lường,
đóng gói hàng hóa.
- Tham mưu cho UBND huyện quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên
ngành do Đội quản lý thị trường số 2 trủ trì; số lượng, thành phần đoàn do Đội
quản lý thị trường số 2 đề xuất để triển khai kế hoạch.
- Lập dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND huyện.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện, thực hiện
chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các vi phạm khác theo lĩnh
vực ngành được phân công quản lý, phụ trách.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát sao diễn biến thị trường
và thực hiện xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường, bảo
đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho Nhân dân nhất là trong
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm
tra và xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu
chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhãn hàng hóa,...
3. Công an huyện
- Tăng cường, chủ động phối hợp với các phòng, ban ngành thành viên
Ban chỉ đạo 389 huyện và UBND các xã, thị trấn trong công tác nắm bắt tình
hình, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đối tượng có các hành vi buôn lậu, sản
xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm.
- Chỉ đạo lực lượng Công an kinh tế, môi trường, An ninh kinh tế và Công
an các xã, thị trấn tăng cường công tác điều tra, trinh sát phát hiện và xử lý
nghiêm các đường dây, ổ nhóm bán hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán
hàng giả, gian lận thương mại. Phát hiện và thông báo kịp thời những hành vi,
thủ đoạn, đối tượng tội phạm mới, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc
tế. Tập trung vào các tội phạm ma túy, buôn bán hàng cấm, tiền VNĐ giả; kinh
doanh sử dụng pháo và kịp thời hỗ trợ các lực lượng chức năng khi cần thiết.
- Chỉ đạo lực lượng công an giao thông thực hiện kiểm tra và xử lý các vi
phạm về đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn
máy, xe đạp điện theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở
người đội mũ không phải là mũ bảo hiểm chính hãng cho người đi xe mô tô, xe
gắn máy. Phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng dừng các phương tiện có dấu
hiệu vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại để
kiểm tra, xử lý.
- Chỉ đạo các đội, tổ nghiệp vụ điều tra, trinh sát nắm chắc các ổ nhóm,
đường dây, đối tượng buôn bán các mặt hàng cấm, sản xuất hàng giả, xác lập
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các chuyên án để đấu tranh, bắt giữ hiệu quả. Chỉ đạo lực lượng công an ở các
xã, thị trấn kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trên địa bàn vào
các dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời phối hợp, hỗ trợ các ngành chức năng, cơ
quan liên quan trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2, các phòng, ban, cơ quan liên
quan và UBND các xã, thị trấn theo dõi sát sao diễn biến giá cả thị trường kịp
thời báo cáo với UBND huyện những đột biến về giá cả thị trường và đề xuất
các biện pháp bình ổn thị trường đối phó với những hiện tượng bất thường phát
sinh trên thị trường.
- Cân đối nguồn kinh phí, đề xuất với UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho
Đoàn kiểm tra liên ngành theo quy định.
5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với các lực lượng chức năng: Công an huyện, Đội quản lý thị
trường số 2, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tăng cường các
hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ trong lĩnh vực liên quan đến ngành mình được phân công quản lý.
- Tham mưu cho UBND huyện triển khai, thực hiện đồng bộ các biện
pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, hướng dẫn người chăn nuôi lợn thực
hiện các biện pháp an toàn sinh học, kiểm tra, phòng chống dịch bệnh; thực hiện
tốt công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trong chăn nuôi đặc biệt là các chợ, địa
điểm thu gom, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm.
- Tăng cường công tác quản lý về các loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực
vật, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi lưu thông trên thị trường..
6. Văn phòng HĐND &UBND huyện
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Sở y tế
và UBND huyện về công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn huyện.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh, các phòng
khám chữa bệnh, các cơ sở thẩm mỹ viện, dược phẩm, thực phẩm chức năng và
vị thuốc y học cổ truyền, các bếp ăn tập thể, các cơ sở sản xuất chế biến thực
phẩm, thức ăn đường phố… Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp
luật. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến,
hướng dẫn cho chủ cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng nâng cao nhận thức các
quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
7. Phòng Văn hóa & Thông tin
- Tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân kinh doanh và
người tiêu dùng không tiếp tay cho buôn lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả,
hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.
- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan trong việc tăng cường công
tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh băng đĩa nhạc, hài kịch,
CD, VCD, DVD. Không để băng đĩa nhạc, hài kịch nhân bản lậu có nội dung
xuyên tạc, văn hóa phẩm đồi trụy ... được bày bán trên thị trường.
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra hoạt động
kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động lễ hội,
quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
- Tăng cương công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn
huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả theo lĩnh vực ngành được phân công quản lý, phụ trách.
8. Chi Cục thuế Khu vực Vĩnh Tường
- Hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm
pháp luật về thuế, quy trình nghiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn huyện. Tổ chức
thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thế, thực hiện tốt các nhiệm
vụ được phân công phụ trách.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan đẩy mạnh các biện
pháp phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế như: Sử
dụng hóa đơn bất hợp pháp để trốn thuế, mua bán hóa đơn, quay vòng hóa đơn,
chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước. Đồng thời thực hiện tổng thể các giải pháp
để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu cho Ngân sách nhà nước.
- Tăng cương công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn
huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả trong lĩnh vực Thuế.
9. Ban Chỉ huy quân sự huyện
- Thường xuyên phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ các
chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác đấu tranh chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để nâng cao nhận thức và xác định
vai trò, trách nhiệm của quân đội trong công tác này.
- Phối hợp kịp thời và các lực lượng chức năng: Công an, Quản lý thị
trường…, khi có đề xuất kiểm tra các phương tiện, địa bàn đơn vị do quân đội
quản lý có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả.
10. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao
- Phối hợp với các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp phổ biến, tuyên
truyền cách nhận biết hàng thật - hàng giả và hoạt động thanh kiểm tra, xử lý vi
phạm hành chính của các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng cuối năm 2021 và dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Đài truyền thanh, Cổng thông tin
Giao tiếp - Điện tử huyện về các chủ trương, biệp pháp, giải pháp của Chính
phủ, UBND tỉnh, UBND huyện để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế - xã hộ và
việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường của các lực lượng chức
năng. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhân dân hiểu và chủ động tố giác tội phạm,
không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm,
gian lận thương mại,... góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chân chính và người tiêu dùng.
11. Trung tâm y tế huyện: Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan
liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mặt hàng thực phẩm trong
quá trình sản xuất, kinh doanh và lưu thông trên thị trường.
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12. Trạm chăn nuôi và thú y huyện Vĩnh Tường: Phối hợp chặt chẽ với
các đơn vị, cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý đối
với hành vi kinh doanh thuốc chữa bệnh, vắc xin giả, kém chất lượng dùng cho
gia súc, gia cầm.
13. UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân tham
gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn
thực phẩm.
- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan thực hiện tốt kế hoạch này,
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở sản xuất kinh doanh chủ
động các biện pháp đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cũng như việc lưu
thông hàng hóa trên thị trường.
- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiên quyết đấu tranh, kịp thời phát
hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng
cấm diễn biến công khai, phức tạp thì chính quyền địa phương đó phải chịu
trách nhiệm.
14. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường: Triển khai
các biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống chính trị và các tầng lớp
nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ trong công tác đấu
tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các vi phạm về an
toàn thực phẩm để tạo sự đồng thuận trong xã hội.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được
phân công các Phòng ban, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị cơ quan liên quan
tổ chức triển khai thực hiện, trong đó phải xác định trách nhiệm của việc phối
hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát thị trường. Công tác
kiểm tra tránh chồng chéo gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
dịch vụ và lưu thông hàng hóa trên thị trường.
2. Đội quản lý thị trường số 2 (thường trực BCĐ 389) báo cáo kết quả
thực hiện gửi về UBND huyện định kỳ trước ngày 05 hàng tháng gửi về
UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 389 huyện.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gì các đơn vị
phản ánh kịp thời về Đội quản lý thị trường số 2 (Cơ quan thường trực) để tổng
hợp và báo cáo UBND huyện và Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo 389 tỉnh;
- TTHU, TT HĐND huyện; (b/c)
- UBND huyện;
- BCĐ 389 huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TT BCĐ.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH
UBND
Ủy ban
Nhân dânHUYỆN
huyện Vĩnh Tường

Hoàng Tuấn Tam

