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CHỈ THỊ
Về tăng cường một số biện pháp chống hàng giả, 

hàng kém chất lượng và gian lận thương mại
_________________________

Trong thời gian qua Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, 
ngành, UBND các quận, huyện phối hợp kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống sản xuất 
và buôn bán hàng giả, gian lận thương mại đã đạt được những kết quả nhất định, góp 
phần phát triển sản xuất, bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng, từng bước ổn định thị 
trường, lành mạnh kinh doanh. Tuy vậy trong quá trình thực hiện chưa đạt được hiệu 
quả tích cực, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu trên thị trường vẫn 
còn đang diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế và sức 
khỏe cộng đồng. Thị trường trong nước đã xuất hiện nhiều loại hàng giả, hàng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại trong kinh doanh: Xăng 
dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc chữa bệnh cho người, thức ăn 
chăn nuôi, giống cây trồng, mỹ  phẩm và các loại thực phẩm công nghiệp...

Nguyên nhân tồn tại trên là do các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh và các lực lượng chức năng đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương 
mại phối hợp chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ, có nơi do nhận thức không đầy đủ về tác hại 
của hàng giả, nên chưa chủ động ngăn ngừa, đề phòng; Đồng thời các chế tài xử lý vi 
phạm chưa thật sự đủ mạnh để chặn đứng các hành vi vi phạm.

Để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/ 2008/CT-TTg, ngày 8/9/2008 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất 
lượng; cũng như các chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương về các biện pháp chống 
gian lận thưuơng mại; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, 
các lực lượng kiểm tra kiểm soát, các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, Hội Bảo vệ Người 
tiêu dùng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần quán triệt một số biện pháp cấp 
bách sau đây:

1) Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm đúng trọng tâm, 
trọng điểm, đúng đối tượng kiểm tra; Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc chấp hành pháp 
luật trong sản xuất kinh doanh, Giấy phép và các điều kiện kinh doanh, đăng ký sản 
xuất, kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề, về ghi nhãn hàng hóa, thời hạn sử dụng. 
Các trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng đối với sản xuất, sức khỏe cộng 
đồng, môi sinh, môi trường, quyền và lợi ích của người tiêu dùng, tái phạm nhiều lần 
thì đình chỉ sản xuất, thu hồi Giấy phép, chứng chỉ hành nghề và truy tố trách nhiệm 



hành sự;  trong quá trình thực hiện các phương án kiểm tra, xử lý vi phạm phải thường 
xuyên có sơ kết và đánh giá rút kinh nghiệm, đảm bảo cho công tác kiểm tra xử lý đạt 
hiệu quả cao, tránh những diễn biến căng thẳng làm biến động thị trường.

2) Các cấp, các ngành, các lực lượng đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương 
mại của thành phố cần nhận thức sâu sắc về tác hại nhiều mặt, kể cả trước mắt và lâu 
dài do hàng giả gây ra, thấy rõ tầm quan trọng của công tác nầy đối với công cuộc xây 
dựng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước; sản xuất buôn bán 
hàng giả và gian lận thương mại là tội phạm kinh tế nguy hiểm không chỉ gây tổn thất 
vật chất cho xã hội mà còn gây bất an cho nhân dân trong tiêu dùng và sức khỏe cộng 
đồng (Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2008);

3) Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Khoa học & Công nghệ, Công an thành phố, Cục Hải 
quan Đà Nẵng, các ngành liên quan xây dựng phương án kiểm tra trong thời gian từ nay 
đến ngày 31/12/2008, và năm 2009 nhằm ngăn chặn có hiệu quả và xử lý các hành vi vi 
phạm về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc 
xuất xứ và các hành vi gian lận thương mại; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường xây 
dựng kế hoạch kiểm tra và xử lý các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, 
hàng kém chất lượng đang lưu thông trên thị trường; giúp UBND thành phố đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đối với các sở, ban ngành, UBND quận huyện, tổng 
hợp và báo cáo theo định kỳ;

4) Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và sự 
phân công của Ban chỉ đạo 127 thành phố có kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý các 
hành vi về gian lận thưuơng mại, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, hàng kém chất lượng, tổ chức và phối hợp với các cơ quan có chức năng kiểm 
nghiệm, giám định chất lượng, nhãn hàng hoá khi có dấu hiệu vi phạm theo đúng quy 
định của pháp luật; hướng dẫn và kiểm tra việc doanh nghiệp công bố áp dụng hoặc 
công bố hàng hoá phù hợp quy chuẩn Việt Nam; 

5) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra các 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến, đóng gói phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo 
vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng và xử lý các hành vi kinh doanh hàng 
giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hoá...

6) Sở Y tế có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, rà soát và xử lý các cơ sở phân phối, 
bán lẻ thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh cho người (kể cả tại các bệnh viện) có lưu 
hành thuốc giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không ghi nhãn hoặc ghi không đầy 
đủ...

7) Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch có nhiệm vụ 
cung cấp nội dung, tài liệu tuyên truyền chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước về đấu tranh chống hàng giả...



8) Công an thành phố có nhiệm vụ chủ động và phối hợp với các cơ quan có chức 
năng tiến hành trinh sát, phát hiện và xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém 
chất lượng, gian lận thương mại; tập trung điều tra, khám phá các tổ chức, cá nhân, các 
đường dây, ổ nhóm sản xuất, chế biến, đóng gói, sang chiết, nhập khẩu, buôn bán, tàng 
trữ hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại để truy tố theo quy định của 
Pháp luật hiện hành.

9) Cục Hải quan Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu; 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, nhập khẩu hàng giả, hàng kém chất 
lượng, hàng quá hạn sử dụng … vào nội địa; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức 
năng triển khai các biện pháp chống buôn lậu đạt hiệu quả.  

10) UBND quận huyện có kế hoạch phổ biến tuyên truyền chỉ thị này đến UBND 
các phường, BQL các chợ, các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn, tiến hành kiểm 
tra và xử lý các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng 
đang lưu thông trên thị trường theo phân cấp quản lý; 

11) Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng (DRT) có nhiệm vụ tuyên 
truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về đấu tranh chống các 
hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

Nhận được Chỉ thị này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, 
UBND các quận, huyện xây dựng, triển khai kế hoạch và định kỳ báo cáo UBND thành 
phố vào ngày 20 hằng tháng qua cơ quan thường trực - Sở Công Thương thành phố.

                                               CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


