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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  27/STTTT-TTBCXB  Quảng Nam, ngày 11 tháng 01 năm 2019 
V/v Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 

454/KH-BCĐ 389 của BCĐ Quốc gia 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trước, trong và sau Tết 

 Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

 

  

     Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

 Thực hiện tinh thần Công văn số 06/TTCS-TTTH ngày 03/01/2019 của Cục 

Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông v/v tuyên truyền thực hiện Kế 

hoạch số 454/KH-BCĐ 389 của BCĐ Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tuyên truyền nội dung sau: 

 1. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền việc đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. 

 2. Chỉ đạo các Cơ sở Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, thị xã, thành 

phố, Đài Truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền triển khai 

thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Công điện của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, 

vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc 

vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

 - Ưu tiên bố trí, tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền, vận động các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng 

giả, gian lận thương mại; thông tin kịp thời, rõ ràng để người dân không sử dụng 

hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không tiếp tay cho các 

hành vi vi phạm. Kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc 

tốt trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

 - Thông báo rộng rãi số điện thoại 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. 

 3. Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 

xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng 

ghép nội dung tuyên truyền việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trong các buổi tuyên truyền miệng ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư... 

 Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo kịp thời. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Phòng VHTT, Đài TT-TH huyện, Thị xã, TP; 

- BGĐ sở, các phòng, trung tâm thuộc sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

Võ Văn Thơ 
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