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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền về buôn lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả
trong lĩnh vực Công Thƣơng năm 2020
Phúc đáp văn bản số 04/BCĐ 389, ngày 28/02/2020 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh
Hà Nam về đăng ký nội dung tuyên truyền năm 2020, Sở Công Thương ban hành
Kế hoach tuyên tuyền về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 01/QĐ-BCĐ 389, ngày 25/01/2017
Ban hành “Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền” của BCĐ
389 Quốc gia;
- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến về
ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ... trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ
động, tích cực của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển
khai, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.
- Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các Sở, ngành, địa phương; các
phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong quá trình thực hiện Kế hoạch.
- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch bám sát định hướng, hướng dẫn của Bộ
Công Thương, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam, nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật
của cơ sở sản xuất kinh doanh.
II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP
1. Mục tiêu
- Đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, cập nhật
kiến thức pháp luật về sản xuất, kinh doanh.
- Hạn chế mức thấp nhất hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
xảy ra trên địa bàn tỉnh.
2. Giải pháp
- Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;
kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với thanh tra, kiểm tra, giám sát,
hậu kiểm; tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin trong công tác tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
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- Tăng cường tập huấn, xác nhận kiến thức, tổ chức huấn luyện cho chủ các cơ
sở và người lao động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm
II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1. Tuyên truyền phổ biến các văn bản thuộc phạm vi chức năng quản lý
của ngành công thương, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn thực phẩm, Luật bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng; các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu,
khí dầu mỏ hóa lỏng, về kinh doanh rượu, quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá...;
Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Các
công điện của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác đấu tranh phòng, chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020
2. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt
Nam; tổ chức Hội thảo, tập huấn phổ biến quy định của Nhà nước về bảo vệ
quyền lợi Người tiêu dùng
Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020.
3. Tổ chức tuyên truyền tháng cao điểm về an toàn thực phẩm
- Tuyên tuyền về không sử dụng hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ
nguồn gốc xuất xứ, không tiếp tay cho các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả,
hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi vi
phạm pháp luật khác;
- Thời gian thực hiện: Từ 15/4-15/5/2020
4. Tuyên truyền, đưa tin kịp thời về việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ
buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh, trật
tự, an toàn xã hội như: vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, pháo nổ, tài liệu phản động; tiền
tệ, than quặng, các vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực
phẩm, rượu, bia, thuốc lá, đường cát, bánh, kẹo, xăng dầu, vật tư nông nghiệp, gia
súc, gia cầm, động, thực vật hoang dã, các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn
nuôi; các hành vi gian lận thương mại khác tác động xấu đến tình hình kinh tế, xã
hội, an ninh trật tự và sức khỏe người dân;
Thời gian thực hiện: Năm 2020
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Thanh tra sở
- Xây dựng kế hoạch, tham mưu giúp Giám đốc sở chỉ đạo, triển khai, thực
hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tới các phòng, đơn vị trực
thuộc Sở; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
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- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục
pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2020, gửi Sở Tư pháp, BCĐ 389 tỉnh
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
2. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở
- Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức
năng, nhiệm vụ được giao và nội dung của Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực
hiện về Thanh tra sở định kỳ theo quy định.
- Tham mưu cho Giám đốc sở triển khai, thực hiện Kế hoạch này theo chức
năng, nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
đơn vị phản ánh về Thanh tra sở để tổng hợp báo cáo Giám đốc sở xem xét, chỉ
đạo./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- BCĐ 389 tỉnh (báo cáo)
- Giám đốc sở; (báo cáo)
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở;
- Lưu: VT, TTr;

Ký bởi: Sở Công thương
Cơ quan: Tỉnh Hà Nam
Thời gian ký: 06/03/2020 16:55:13

Đặng Anh Tuấn
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