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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả,  

hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; chống ép giá,  

ép khách và bảo đảm VSATTP cao điểm mùa du lịch năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trên địa bàn thành phố năm 2021; các Phương án sắp xếp và 

quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại, du lịch Sầm Sơn năm 2021 

và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Ban chỉ đạo 389 thành phố 

Sầm Sơn xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, hàng 

kém chất lượng và gian lận thương mại; chống ép giá, ép khách và bảo đảm 

ATVSTP cao điểm mùa du lịch năm 2021 trên địa bàn thành phố với nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

 - Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng sản xuất, buôn 

bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng 

không đảm bảo an toàn thực phẩm; các hành vi gian lận thương mại (găm hàng, 

đầu cơ, nâng ép giá, tung tin đồn tạo cơn sốt ảo gây rối loạn thị trường...) nhằm 

góp phần bình ổn thị trường, lưu thông hàng hóa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; khuyến khích 

phát triển sản xuất, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa với chất lượng, giá cả 

hợp lý phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân và du khách trong hoạt động du 

lịch Sầm Sơn năm 2021. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm tham gia chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chống ép giá, ép khách và đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm của các Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

Đoàn thể cấp thành phố, cấp phường, xã và toàn thể nhân dân. 

- Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để tuyên truyền nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham 

gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chống ép giá, ép khách và 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2. Yêu cầu 

- Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đảm bảo đúng trình tự về thủ tục 

kiểm tra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cá 
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nhân, tổ chức. Các cơ sở vi phạm phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định 

của pháp luật. 

- Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra theo Kế hoạch tránh chồng 

chéo, bỏ sót đối tượng, phát hiện kịp thời các phương thức, thủ đoạn mới trong 

buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, chống ép giá, ép khách và đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Chú trọng kiểm tra hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất 

lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu 

phục vụ cho hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2021; kiểm tra việc chấp hành các 

quy định về giá và bán theo giá niêm yết. 
 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT  

1. Đối tượng kiểm tra   

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các hợp tác xã trên địa bàn; chi nhánh các 

doanh nghiệp; các doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố; tập 

trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm vận chuyển, buôn bán 

hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo 

chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương 

mại khác tại các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh hải 

sản, các chợ, cảng cá, các phương tiện vận chuyển hàng hóa,... trên địa bàn 

thành phố.  

- Trong trường hợp cần thiết, phải tiến hành kiểm tra đột xuất, Đoàn kiểm 

tra liên ngành 389 thành phố có thể đề nghị Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh 

tiến hành kiểm tra đối với cơ sở có dấu hiệu vi phạm thuộc đối tượng của đoàn 

kiểm tra liên ngành cấp tỉnh. 

2. Địa bàn kiểm tra 

Kiểm tra trên phạm vi toàn thành phố Sẩm Sơn, tập trung kiểm tra tại các 

địa bàn là nơi phát luồng hàng hóa, kiểm tra khách sạn, nhà hàng, các cơ sở kinh 

doanh hải sản, chợ, các cửa hàng thực phẩm thiết yếu, khu vực Cảng Lạch Hới, 

các kho hàng hóa,... 

3. Lĩnh vực, ngành hàng kiểm tra 

- Tập trung kiểm tra việc buôn bán hàng cấm, hàng nhập khẩu, sản xuất, 

kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng và gian lận thương mại, 

không đảm bảo an toàn thực phẩm, chống ép giá, ép khách, kiểm tra công tác 

quản lý giá các dịch vụ du lịch trên địa bàn. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 

trong quá trình kiểm tra Ban Chỉ đạo 389 thành phố phải phối hợp với Ban chỉ 

đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Sầm Sơn để đảm bảo không 

chồng chéo, trùng lắp và không để trống địa bàn, không bỏ sót đối tượng; tổ 

chức kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển, tàng trữ và kinh doanh 

hàng cấm, hàng nhập lậu bao gồm: ma túy, vũ khí, chất nổ, pháo các loại đèn 
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trời, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực; các văn hóa phẩm có nội dung không 

lành mạnh; rượu ngoại; thuốc lá ngoại; động vật hoang dã, gỗ; đồ điện tử; sắt 

thép; thiết bị vệ sinh,... 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 

hàng vi phạm sử hữu trí tuệ như: Bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, 

lương thực, thực phẩm tươi sống và chế biến, ... các mặt hàng thiết yếu phục vụ 

cho khách du lịch Sầm Sơn năm 2021. 

4. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra thủ tục, giấy tờ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh: 

+ Kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh; 

+ Kiểm tra Giấy phép kinh doanh (đối với mặt hàng hạn chế kinh doanh), Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện);  

+ Kiểm tra Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (theo quy định); Chứng chỉ 

hành nghề, công bố chất lượng; hợp đồng đại lý (theo quy định); Giấy kiểm dịch 

động vật; việc kiểm định phương tiện đo nhóm 2;   

+ Kiểm tra hoá đơn, chứng từ và các giấy tờ khác có liên quan. 

- Kiểm tra hàng hóa: 

+ Kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; 

+ Kiểm tra nhãn hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ; 

+ Kiểm tra tem, tem nhập khẩu (rượu ngoại, thuốc lá ngoại, mỹ phẩm,...) 

+ Kiểm tra về Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, gắn dấu CR và công bố 

tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; 

+ Kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa; 

+ Kiểm tra các điều kiện quy định về kinh doanh dịch vụ. 

5. Lực lượng tham gia kiểm tra 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm : 

-  Đội QLTT số 2 chủ trì:  4 cán bộ (đ/c Đội trưởng là Trưởng đoàn; 01 

Phó đội trưởng là Phó trưởng đoàn; 02 đ/c kiểm soát viên là thành viên và thư 

ký đoàn); 

-  Phòng Kinh tế thành phố: 02 cán bộ (01 lãnh đạo phòng là Phó Trưởng 

đoàn, 01 đ/c chuyên viên là thành viên); 

-  Công an thành phố Sầm Sơn:  01 cán bộ là thành viên; 

- Phòng Y tế thành phố: 01 chuyên viên  là thành viên; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 đ/c chuyên viên là thành viên;  

- Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố: 01 chuyên viên là thành viên.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền  

- Các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố tăng cường công tác 

tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ép 

khách, ép giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý giá theo lĩnh vực của ngành để 

nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định của nhà nước, không tham gia, tiếp 

tay và tố giác các đối tượng có hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán 

và tiêu dùng hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng 

không đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm quy định đăng ký giá, 

niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. 

- Đội QLTT số 2 - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố phối 

hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức 

tuyên truyền về công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả, chống ép giá, ép khách và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021 

để các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật; 

để người tiêu dùng, du khách hiểu rõ tác hại của hàng cấm, hàng giả, hàng kém 

chất lượng, quá hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... để tự 

đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho chính mình và cho xã hội. 

- Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sầm Sơn và các 

tổ chức Chính trị - Xã hội thành phố tuyên truyền sâu rộng thực hiện cuộc vận 

động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tích cực tham gia, phản 

ánh, tố giác các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, sản 

xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn 

thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại. 

2. Phân công theo dõi, chỉ đạo 

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng 

Ban chỉ đạo 389 thành phố theo dõi, chỉ đạo chung. 

- Đội QLTT số 2, thực hiện tốt chức năng là Cơ quan thường trực Ban chỉ 

đạo 389 thành phố; là lực lượng nòng cốt trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, 

thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định trong việc phối hợp với các lực lượng 

chức năng để đấu tranh có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả; chống ép giá, ép khách và vệ sinh an toàn thực phẩm cao điểm 

mùa du lịch năm 2021 trên địa bàn thành phố; phân công cán bộ thường xuyên 

bám sát địa bàn, dự báo sát tình hình diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện 

những vấn đề phát sinh; gây bất ổn thị trường để có các giải pháp xử lý và báo 

cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, báo 

cáo Trưởng ban chỉ đạo 389 thành phố có biện pháp chỉ đạo kịp thời. 

- Phòng Kinh tế thành phố Sầm Sơn tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 

thành phố, UBND thành phố, quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền, công 

tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ động lập dự toán kinh 

phí thực hiện quản lý nhà nước theo lĩnh vực được phân công như: an toàn thực 

phẩm, thương mại, công nghiệp, nông, lâm, thủy sản. 
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- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố ở từng ngành theo 

chức năng, nhiệm vụ, tăng cường chỉ đạo, bám sát cơ sở, tăng cường theo dõi 

nắm bắt tình hình diễn biến thị trường báo cáo ngành dọc và cử cán bộ tham gia 

đoàn kiểm tra liên ngành. 

3. Thời gian thực hiện   

- Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 15/5/2021, triển khai tuyên truyền và ký 

cam kết. 

- Từ ngày 15/5/2021 đến ngày 15/8/2021, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi 

phạm hành chính. 

4. Chế tài xử lý:  

Mọi hành vi vi phạm hành chính phải được xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật và các Nghị định của chính phủ:  

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo về quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 

24/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, 

hóa đơn; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ;  

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế;  

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ Quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa;  

- Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản;  

- Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;  

- Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí ; 

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2014 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị 

định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

quyền tác giả và quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; 

- Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; 

- Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử  
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phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng 

cháy, chữa cháy, chống bạo lực gia đình; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

5. Phương tiện, kinh phí  

- Đội QLTT số 2, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố căn cứ 

quy định hiện hành, lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch của Ban 

Chỉ đạo 389 thành phố, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình chủ 

Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định cho hoạt động của đoàn kiểm tra 

liên ngành thành phố. 

- Phương tiện phục vụ công tác kiểm tra; biên lai, ấn chỉ phục vụ công tác 

kiểm tra xử lý vi phạm hành chính của đoàn kiểm tra liên ngành do Đội Quản lý 

thị trường số 2 đảm nhận. 

6. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, vụ việc điển hình: Đoàn kiểm tra liên 

ngành báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý tuần trước vào sáng thứ 2 tuần sau; kết 

thúc đợt kiểm tra Đoàn tổng hợp báo cáo kết quả bằng văn bản trước ngày 

31/8/2021. 

- Ban Chỉ đạo 389 thành phố (Cơ quan thường trực) báo cáo Chủ tịch 

UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. 

Căn cứ nội dung kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được giao, các ngành, 

thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố chủ động tổ chức thực hiện; đồng thời, 

phối hợp với các ngành, các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, 

kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần ổn định thị trường, giá cả hàng 

hóa, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kinh doanh, dịch vụ du lịch năm 2021./. 
  

Nơi nhận:     

- Ban chỉ đạo 389 tỉnh ( b/c ); 

- CQTT BCĐ 389 tỉnh - Cục QLTT ( b/c ); 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP (b/c ); 

- Chủ tịch UBND TP (b/c); 

- Các thành viên BCĐ 389 thành phố; 

- Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu TT, BCĐ 389 TP. 

 TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP 

Nguyễn Ngọc Bích 
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