
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /STTTT-TTBCXB 
V/v Tuyên truyền cao điểm chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 

  Tuyên Quang, ngày     tháng 11 năm 2021 

 
   

Kính gửi: -  Các cơ quan báo chí;  
-  Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

-  Các trang thông tin điện tử trong tỉnh; 
-  Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, TP 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ389 ngày 10/11/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022. Sở Thông tin Truyền thông 

đề nghị các cơ quan báo chí; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các trang thông tin điện 

tử; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, Thành phố đẩy mạnh 

tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:  

1. Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban 

Chỉ đạo 389 của tỉnh về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022. Thông tin đầy đủ, chính 

xác, kịp thời các chủ trương chính sách, quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu 

thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá thực phâm, các mặt hàng thiết yếu 

phục vụ người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; kiểm soát chặt chẽ các 

thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không để thông tin thất thiệt gây 

hoang mang cho người tiêu dùng và bất ổn thị trường. 

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của đất 

nước, tuyên truyền sâu rộng các chương trình bình ổn thị trường, chương trình xúc 

tiến thương mại trong nước và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”; cung cấp thông tin chính thống để tạo đồng thuận xã hội; phản 

ánh kịp thời không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân trên mọi miền của đất 

nước; tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an ninh, an 

toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2022. 

3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền những bài học kinh nghiệm của các 

lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả; lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền tích cực hơn nữa để người dân 

không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng 



giả, tham gia tố giác tội phạm, chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh 

vực này. 

4. Kịp thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng các vụ việc 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bị bắt giữ, xử lý; cung cấp thông tin 

giúp người dân nhận biết, không tiêu thụ các loại hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng 

giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng chất lượng kém, hàng hóa không rõ nguồn 

gốc; đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trước, trong và sau dịp 

Tết Nguyên đán như thực phẩm, gia súc, gia cầm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, 

hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp, ma túy, pháo nổ, thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, nhập lậu, hàng giả, giả mạo xuất xứ Việt Nam. 

5. Tuyên truyền công bố đường dây nóng 0981.389.389 và 0961.389.389 để 

khuyến khích người dân tố giác hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả đặc biệt trong dịp trước Tết Nguyên đán. 

6. Tuyên truyền, phố biến, vận động để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh không sản xuất, nhập khẩu, đưa vào lưu thông trên thị trường, buôn bán 

hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại; tuyên truyền, phổ biên đê 

người dân không tiêp tay cho các hành vi sản xuât, buôn bán hàng giả, hàng kém 

chất lượng, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm. 

7. Thông tin, phổ biến kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức thực 

hiện tốt các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục 

đấy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị cần kịp thời trao 

đổi với Sở Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Như kính gửi; 
- Phòng VHTT các huyện, thành phố;   
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu TTBCXB,VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Tuấn 
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