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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu,  

gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 

  Thực hiện  Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 29/01/2022 của Ban chỉ đạo 389 

tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế 

hoạch triển khai năm 2022 như sau: 

I. MỤC ÐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 

09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 

24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục tăng cường công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn năm 2016-2022; ý kiến 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành liên 

quan và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả. 

- Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương 

mại; Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu trí tuệ. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người tiêu dùng, của doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phải thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức 

năng tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (chống 

buôn lậu), đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm.  

- Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để thanh tra, kiểm tra, xử 

lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ; thực hiện ghi nhãn hàng hóa, hợp chuẩn, hợp quy đối 

với các loại hàng hóa theo quy định của pháp luật.  

- Công tác tuyên truyền phải được thực hiện sâu rộng, theo nhiều hình thức, 

nội dung thiết thực, có hiệu quả. 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo 

Sở nếu để cấp dưới có hành vi bao che, tiếp tay, nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá 

trình thực thi công vụ. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC), của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 

BCĐ 389 tỉnh đã ban hành về công tác chống buôn lậu. Trong đó, một số nhiệm 

vụ trọng tâm là: 

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 64/KH-UBND 

ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của 

Chính phủ; 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. 

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh về các biện pháp bình ổn thị trường, kiểm soát hàng hóa liên quan 

đến phục vụ phòng chống dịch COVID-19, dịch bệnh trên vật nuôi; tăng cường 

kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn. 

2. Công tác tuyên truyền 

2.1. Đối tượng:  

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách 

nhiệm quản lý như: Thiết bị điện, điện tử; Xăng dầu; Đồ chơi trẻ em; Mũ bảo 

hiểm; Vàng trang sức, mỹ nghệ; hàng đóng gói sẵn; phương tiện đo nhóm 2,...;  

- Các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 

chứng nhận trên địa bàn tỉnh; 

- Một số sản phẩm, hàng hóa khác lưu thông trên thị trường khi có nghi ngờ 

vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ.  

2.2. Hình thức, phương pháp:  

- Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin 

điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, hội nghị, hội thảo, phát tờ rơi....  

- Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe, giáo dục; đồng thời phối hợp với cơ quan 

thông tấn, báo chí thực hiện thông tin kịp thời. 

2.3. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về công tác chống buôn lậu, về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và 

sở hữu trí tuệ nhất là các quy định mới có hiệu lực. 

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cá nhân biết những tác hại của 
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hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, không đảm bảo chất lượng. 

- Tích cực đưa tin, bài về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

những vụ việc điển hình, những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp 

luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở 

hữu trí tuệ. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra 

a) Địa bàn thanh tra, kiểm tra: Thành phố và các huyện trong tỉnh. 

b) Đơn vị chủ trì và thời gian thanh tra, kiểm tra: 

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về: An toàn bức xạ 

trong sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; Đo lường đối với phương tiện đo 

nhóm 2 sử dụng trong y tế. 

+ Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở. 

+ Thời gian tiến hành: Quý II, III/2022. 

- Thanh tra đột xuất/thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của cấp trên. 

+ Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở. 

+ Thời gian tiến hành: Trong năm 2022 theo chỉ đạo và khi có phát sinh. 

- Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đối với các nhãn hiệu tập thể 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

+ Thời gian tiến hành: Quý II, III/2022. 

- Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng các sản phẩm, hàng hóa dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

+ Đơn vị chủ trì: Chi cục TĐC. 

+ Thời gian tiến hành: Quý I/2022. 

- Kiểm tra về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh vàng trang 

sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Đơn vị chủ trì: Chi cục TĐC. 

+ Thời gian tiến hành: Quý II, III/2022. 

- Kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (đồng hồ 

nước) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

+ Đơn vị chủ trì: Chi cục TĐC. 

+ Thời gian tiến hành: Quý II, III/2022. 

- Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

+ Đơn vị chủ trì: Chi cục TĐC. 
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+ Thời gian tiến hành: Quý III, IV/2022. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

a) Công tác thanh tra: Sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học dành cho công 

tác thanh tra năm 2022 để hoạt động theo quy định. 

b) Công tác kiểm tra: Sử dụng nguồn kinh phí cấp cho hoạt động kiểm tra 

Nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất và lưu thông 

trên thị trường năm 2022 và kinh phí sự nghiệp khoa học dành cho hoạt động sở 

hữu trí tuệ năm 2022 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

a) Thanh tra Sở, Chi cục TĐC, phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo căn cứ Kế hoạch này và Kế hoạch công tác năm 2022 đã được phê duyệt chủ 

động tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra 

đảm bảo về thời gian, đạt hiệu quả. 

b) Chế độ báo cáo: Kết thúc mỗi đợt thanh tra, kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả 

để báo cáo Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, BCĐ 389 tỉnh, Tổng cục TĐC, 

Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

c) Trong quá trình thực hiện kế hoạch, tùy theo tình hình và điều kiện của 

từng đợt thanh tra, kiểm tra sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông: Báo Lạng 

Sơn, Đài PTTH tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác để kịp thời thông 

tin, tuyên truyền về tình hình diễn biến hoạt động thanh tra, kiểm tra và cảnh báo 

cho các cơ quan hữu quan, người tiêu dùng khi phát hiện các vi phạm về sở hữu trí 

tuệ, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn./. 
 

  Nơi nhận:    
- Cục Quản lý thị trường - Cơ quan Thường trực 

BCĐ 389; 

- Lãnh đạo Sở;   

- Thanh tra Sở, Phòng QLCN và ĐMST;  

- Lưu: VT, TĐC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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