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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:         /KH-STNMT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Bắc Kạn, ngày        tháng 3  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Công tác đấu tranh chống buôn lậu,  

gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-BCĐ ngày 15/01/2020 của Ban chỉ đạo 389 

tỉnh Bắc Kạn về Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện với 

những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 

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

thương mại và hàng giả trong tình hình mới; góp phần thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo điều 

hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

- Phối hợp tốt với các Sở, Ngành, địa phương trong công tác phòng ngừa, 

phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường.  

II. NỘI DUNG: 

1. Công tác tuyên truyền. 

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến và phối hợp thực hiện các văn bản: Công tác 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn 

liền với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.  

- Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ tác hại 

của hàng lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, “nói 

không với hàng lậu”. Kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo 

chí về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật, duy trì công tác 

tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, các 

cơ quan thông tấn, báo chí, nhất là người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám 

sát hoạt động công vụ nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả.  
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2. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. 

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận 

chuyển, chế biến khoáng sản trái phép; xử lý nghiêm, đúng thẩm quyền các hành vi 

vi phạm pháp luật về khai thác, chế biến khoáng sản phát hiện trong quá trình 

thanh tra, kiểm tra.  

- Kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức khai thác khoáng sản trong thực hiện 

việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại nơi khai thác khoáng sản theo quy 

định của Luật Khoáng sản.  

- Phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý tin 

báo và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh theo chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu 

thực tế. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức 

theo thẩm quyền; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn 

tình trạng “tham nhũng vặt” tại cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm các vi 

phạm, loại ra khỏi bộ máy những công chức, viên chức tha hóa, biến chất tiếp tay 

cho các hành vi vi phạm pháp luật nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức 

kỷ cương, liêm chính, tuân thủ pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả. Phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các cấp trong việc thực hiện các nội 

dung công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng hợp, báo cáo 

kết quả theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan liên quan. 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có 

trách nhiệm phối hợp tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động thực 

hiện tốt các nội dung của Kế hoạch./. 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Công thương-BCĐ389T(b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VT, TTr(Thu). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Văn Viện 
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