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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, 

 hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020   

 

 Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh 

doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu 

trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch, 

nội dung tuyên truyền, nội dung ký cam kết, cảnh báo, hướng dẫn phân biệt 

hàng thật - hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tăng cường nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về ý nghĩa, 

mục tiêu, tầm quan trọng của việc đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh 

hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

 Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung, định hướng theo 

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn, trên tinh thần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan cùng 

hướng đến mục tiêu đẩy lùi nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ra khỏi địa bàn tỉnh. 

Công tác tuyên truyền cần phải có sự đổi mới, sáng tạo, cần tuyên truyền 

mở rộng đến cả các đối tượng là công chức, người lao động trong cơ quan đơn 

vị và cả người thân trong gia đình các công chức, viên chức cùng cộng đồng 

trách nhiệm trong phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi hàng giả, hàng không rõ nguồn 

gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

 3. Đối tượng tuyên truyền 

 Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở, doanh nghiệp, các 

tổ chức đối tác và mọi tầng lớp nhân dân.  

 II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
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1. Tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, 

đơn vị ký cam kết thực hiện, cụ thể: 

(1) Không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.  

(2) Không tiếp tay cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.  

(3) Không để vợ, chồng, con, bố mẹ anh chị em ruột sản xuất, kinh doanh 

hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2020. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

- Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan tuyên truyền cho người thân trong 

gia đình không sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ 

nguồn gốc xuất xứ.   

- Tuyên truyền thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, Hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, và hội nghị phổ biến giáo dục pháp 

luật của cơ quan.  

-  Tuyên truyền trực tiếp qua bảng thông tin điện tử của cơ quan; phối hợp 

với các tổ chức, đoàn thanh niên Sở Ngoại vụ tuyên truyền đến người dân thông 

qua các hoạt động tình nguyện.  

-Thời gian thực hiện: Cả năm 2020. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến 

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức về đấu tranh 

phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong hoạt động tham mưu 

mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia 

trên địa bàn tỉnh  và trong đời sống xã hội. 

 2. Phòng Hợp tác quốc tế phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng, đơn 

vị có liên quan tổ chức ký cam kết và thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch 

này. Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 gửi trước ngày 

20/6/2020;  Báo cáo tổng kết 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch gửi trước 

ngày 20/12/2020 về UBND tỉnh (qua Cục Quản lý thị trường).  

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

         Trịnh Tuyết Mai 
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