
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 887 /VHTT-TTCS 

V/v tuyên truyền công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên Đài Truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 17 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1624/STTTT-TTBCXB ngày 17/7/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn thông tin, tuyên truyền 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên Đài Truyền thanh 

cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

Thực hiện phát thanh bài tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn (kèm theo 

Công văn này). 

2. Thời gian tuyên truyền: 

Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở từ ngày 

25/7/2020 đến ngày 30/7/2020, giờ phát thanh theo Quy chế của địa phương đã 

ban hành. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký phát thanh 

của Đài Truyền thanh cơ sở. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận (VBĐT):                                                                                      
- Như trên; 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

(Kèm theo Công văn số 887/VHTT-TTCS ngày 17/7/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố. 

 

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không tiếp tay cho đối tượng vi phạm pháp 

luật; tích cực tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả, nhất là đối với các sản phẩm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch 

bệnh, các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích đọc một số quy định tại 

Quyết định số 195/QĐ-BCĐ389 ngày 23/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành Quy chế tiếp nhận, 

xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; văn bản hợp nhất số 

01/VBHN-BCT ngày 10/7/2019 của Bộ Công Thương hợp nhất Nghị định quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cụ thể như sau: 

A. Quyết định số 195/QĐ-BCĐ389 ngày 23/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là phản ánh của 

các tổ chức, cá nhân về các vụ việc, hành vi có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển 

trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, 

kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và 

các vi phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực này. 

2. Các hình thức tin báo 

Tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thông qua các hình 

thức sau: 

a) Điện thoại; 

b) Thư điện tử (email); 

c) Văn bản; 

d) Trực tiếp. 

Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả 
1. Tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải được tiếp 

nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và Quy 

chế này. 

2. Chỉ tiếp nhận, xử lý tin báo được quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế 

này do các tổ chức, cá nhân phản ánh qua các hình thức được quy định tại khoản 

2 Điều 2 Quy chế này. 
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3. Số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ trong ngày và 7 

ngày trong tuần. 

4. Chỉ những người tiếp nhận, xử lý tin báo được quy định tại khoản 1 

Điều 2 Quy chế này mới được sử dụng các trang thiết bị để nhận tin báo hoặc 

trực tiếp nhận tin báo từ các tổ chức, cá nhân cung cấp, chuyển giao. 

5. Giữ bí mật các thông tin riêng của tổ chức, cá nhân báo tin và nội dung 

tin báo. 

6. Quá trình tiếp nhận, xử lý tin báo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế 

này được thực hiện theo chế độ "MẬT". 

7. Tin báo, tố giác thuộc các lĩnh vực khác được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

B. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCT ngày 10/7/2019 của Bộ Công 

Thương 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
2. Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định tại 

Nghị định này bao gồm: 

a) Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

và chứng chỉ hành nghề kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; 

b) Hành vi kinh doanh dịch vụ cấm, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng 

cấm; 

c) Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước 

bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn 

gốc, xuất xứ và có vi phạm khác; 

d) Hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh thuốc lá; 

đ) Hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh rượu; 

e) Hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng; 

g) Hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại; 

h) Hành vi vi phạm về hoạt động trung gian thương mại; 

i) Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan 

đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; 

k) Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

l) Hành vi vi phạm về thương mại điện tử; 

m) Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của thương 

nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam; 

n) Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại. 

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt hành chính 
1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện 

hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này gồm cả hộ kinh doanh phải 

đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; hộ gia đình sản xuất nông, lâm, 

ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, 
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kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh 

doanh theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều này gồm cả tổ chức kinh tế là các 

doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã; các tổ chức kinh tế 

khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và các đơn vị trực 

thuộc của các tổ chức kinh tế nói trên; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương 

mại nước ngoài tại Việt Nam. 

Tài liệu do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn./. 
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