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UBND HUYỆN KON RẪY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Kon Rẫy, ngày       tháng       năm 

BAN CHỈ ĐẠO 389 

Số:          /KH-BCĐ 

KẾ HOẠCH 
Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại  

và hàng giả trên địa bàn huyện năm 2023 

         
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện. Để công tác 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 
đảm bảo có hiệu quả thiết thực; Ban Chỉ đạo 389 huyện xây dựng Kế hoạch thực 

hiện năm 2023 với các nội dung, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các đối tượng buôn bán, vận chuyển 
hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hoạt động kinh doanh hàng 
hóa trái pháp luật trên địa bàn huyện; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính 

đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh trật 
tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

- Kiểm soát tình hình giá cả thị trường, hoạt động cung cầu đối với các 
mặt hàng thiết yếu, nhóm các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá cả, chống các 
hiện tượng lợi dụng sự biến động của hàng hóa để đầu cơ, găm hàng, nâng giá 

bất hợp lý, buôn lậu, gian lận thương mại. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh 
an toàn thực phẩm; đồng thời, chấn chỉnh các hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh 

doanh và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp 
luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.  

2. Yêu cầu 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện, lực lượng chức năng, UBND 
các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực quản lý nắm vững 

diễn biến tình hình, tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động tổ chức lực lượng, 
triển khai các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động 

buôn lậu, gian lận thương mại.  

- Triển khai kiểm tra đồng loạt có trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn 
huyện; phối hợp thống nhất giữa các ngành, lực lượng chức năng để tránh chồng 

chéo, trùng lắp, không gây xáo động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của các thương nhân trên địa bàn. 

- Phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, sản xuất, kinh doanh hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng khai thác, buôn bán, vận 
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chuyển và chế biến lâm sản (đặc biệt là gỗ các loại), động vật hoang dã trái 
phép trên địa bàn; kinh doanh hàng đa cấp trái pháp luật;  kinh doanh vật liệu 

xây dựng và trạm cân trên địa bàn. Gắn trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát với 
công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh để nâng cao ý thức chấp hành và hạn chế các vi phạm khác 

theo quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KIỂM TRA  

1. Nội dung trọng tâm của kế hoạch 

1.1 Các Phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan 

tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban 
Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND huyện và Ban Chỉ đạo 389 huyện về tăng cường công 

tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

1.2 Chủ động nắm thông tin, dự báo tình hình và diễn biến giá cả, cung 
cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu để kịp thời đề ra giải pháp ứng phó 

phù hợp khi có biến động bất thường trên thị trường. Tăng cường công tác 
chống đầu cơ, găm hàng, các hành vi vi phạm quy định pháp luật về giá như: 

Không đăng ký giá, không kê khai và niêm yết giá, không bán theo giá niêm yết, 
tăng giá quá mức; đồng thời kiểm tra rà soát lại việc đăng ký kinh doanh và kinh 

doanh theo nội dung đã đăng ký, trong đó chú trọng kiểm tra hoạt động kinh 
doanh có điều kiện là trọng tâm. 

1.3 Tăng cường đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu; chú trọng kiểm 

tra, kiểm soát, chống vận chuyển, tàng trữ, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu. 
Tập trung đánh trúng, đánh đúng các đối tượng đầu nậu; điều tra, xác minh, phát 

hiện, xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng 
giả có giá trị lớn. 

1.4 Tập trung kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả, hàng vi phạm quyền sở 

hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm; kiểm tra việc thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng hàng hóa 

của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để phát hiện các thủ đoạn gian lận thương 
mại, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng. Đặc biệt, chú 

trọng công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức hoạt 
động bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện. 

1.5 Tăng cường phối hợp cơ quan thông tin đại chúng và các đơn vị, tổ 

chức liên quan trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các 
thương nhân không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng 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”. Phổ biến các quy định của pháp luật có 
liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả; cần bổ sung hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động tại địa bàn 
các xã, thị trấn các điểm buôn bán thương mại hàng hóa nhiều và trụ sở các cơ 

quan chức năng với nội dung phù hợp. Vận động các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh trên địa bàn không tham gia tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh 

doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; hoạt 
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động kinh doanh đa cấp bất chính; khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, sử 
dụng chất cấm trong chăn nuôi, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia 

súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…;công bố rộng rãi trên 
các phương tiện thông tin đại chúng các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả cho Nhân dân được biết. 

2. Nội dung cụ thể tiến hành kiểm tra: Tùy theo tình hình thực tế hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của từng đối tượng kiểm tra (chủ cơ sở), Đoàn kiểm 

tra liên ngành sẽ xem xét quyết định kiểm tra 01 hoặc một số hay toàn bộ các 
nội dung kiểm tra, cụ thể như sau:  

2.1 Kiểm tra các quy định về đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, 
kinh doanh theo nội dung đăng ký và đảm bảo các điều kiện khác trong quá trình 

sản xuất, kinh doanh theo quy định.  

2.2 Kiểm tra việc thực hiện các quy định về ghi nhãn hàng hóa; tiêu chuẩn  
- đo lường - chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

2.3 Kiểm tra việc chấp hành các quy đinh về kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện; về môi trường; về an toàn vệ 
sinh thực phẩm, kiểm tra việc niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết. 

2.4 Kết hợp đồng bộ công tác kiểm tra, kiểm soát với công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn, giải thích pháp luật. 

2.5. Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật. 

(Có phụ lục kiểm tra kèm theo) 

3. Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra tại các cửa hàng, đại lý, các điểm bán lẻ; 

các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh, đồng thời kiểm tra các vi phạm về 
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, sản xuất, kinh doanh hàng không đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn các xã, thị trấn. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

- Trưởng Đoàn: Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

- Phó Đoàn: Tùy vào nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện 
phân công.  

- Các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Kiểm soát viên Đội Quản 
lý thị trường số 01 và Lãnh đạo hoặc chuyên viên các phòng: Văn phòng 
HĐND-UBND; Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện; Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

Y tế; Tài nguyên và Môi trường;Tài chính - Kế hoạch; Hạt Kiểm lâm huyện mỗi 
đơn vị cử 01 đồng chí tham gia và đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ Công an các 

xã, thị trấn (nơi địa bàn các xã, thị trấn được kiểm tra, mỗi đơn vị 02 người) . 
Quá trình thành lập đoàn kiểm tra từng nội dung công việc cụ thể Trưởng Ban 

Chỉ đạo sẽ trưng dụng thêm một số thành viên có liên quan đến tính chất công 
việc kiểm tra. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH KIỂM TRA 
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1. Thời gian tiến hành triển khai thực hiện kiểm tra  

1.1 Thời gian thực hiện kể từ ngày ký ban hành Kế hoạch này đến hết 
ngày 31/12/2023.  

1.2 Thời gian kiểm tra từng đợt: Tùy theo tình hình thực tế Đoàn kiểm tra 

liên ngành sẽ quyết định thời gian kiểm tra phù hợp, cụ thể cho từng đối tượng 
kiểm tra (nêu tại mục II.3 của Kế hoạch này), thời hạn kiểm tra cụ thể, chi tiết 

do Trưởng đoàn sắp xếp quyết định. 

1.3 Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra 
liên ngành lập danh sách trích ngang gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện). Sau khi Trưởng Đoàn sắp xếp, bố 
trí thời gian triển khai thực hiện kiểm tra hoặc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.  

2. Địa điểm kiểm tra: Trên địa bàn các xã, thị trấn. 

V. PHƯƠNG TIỆN, KINH PHÍ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC KIỂM 
TRA 

1. Phương tiện đi lại: Cá nhân tự túc. 

2. Kinh phí, chế độ công tác phí: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Tổ chức thực hiện: Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện kiểm 
tra, xử lý vi phạm Đoàn công tác liên ngành thực hiện đúng theo quy định của 

pháp luật. 

2. Chế độ báo cáo  

- Thực hiện nội dung báo cáo theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 

12/6/2017 của UBND huyện Kon Rẫy.  

- Kết thúc từng đợt kiểm tra Trưởng Đoàn có trách nhiệm tổng kết, đánh 
giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định; đoàn kiểm tra liên 

ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Trên đây là Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 huyện Kon Rẫy về công tác 
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm trên địa bàn năm 2023./.                                                                              

Nơi nhận:       
- BCĐ 389 tỉnh (b/c); 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- CT; các PCT UBND huyện;                                                             
- Các cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐ,  
các TP Đoàn kiểm tra nêu tại mục III (th/h); 
- UBND các xã, thị trấn (th/h); 
- Lưu: VT, BCĐ 389 huyện. 

TRƯỞNG BAN 
 
 

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thủy  
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