
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ DU LỊCH 

 
Số:          /SDL-QLLH 

V/v tăng cường quản lý, đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trong thương mại điện tử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Nghệ An, ngày         tháng 9 năm 2022 

  

 

 

Kính gửi: 

  - Hiệp hội Du lịch Nghệ An; 

  - Giám đốc/Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch    

      trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 
 

Thực hiện Công văn số 6544/UBND-KT ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trong thương mại điện tử. 

Sở Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch, Giám đốc/Chủ các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Đối với Hiệp hội Du lịch: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về thương mại điện tử, về tác hại của các hành vi vi phạm pháp luật về thương 

mại điện tử, các vụ việc đã phát hiện, xử lý để nâng cao nhận thức, ý thức chấp 

hành pháp luật của các tổ chức, hội viên; khuyến khích các hội viên chủ động, 

tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử. 

2. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử, về 

tác hại của các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại điện tử, các vụ việc đã 

phát hiện, xử lý để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

công nhân viên, người lao động; khuyến khích cán bộ, công nhân viên, người lao 

động chủ động, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thương mại điện tử. 

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc tham gia hoạt 

động thương mại điện tử được quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 

16/5/2013 của Chính phủ. Không lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực 

hiện các hành vi buôn bán hàng hóa, dịch vụ cấm, hàng hóa nhập lậu, hàng giả, 

hàng xâm phạm quyền sử dụng trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng hóa hạn chế 

kinh doanh, hàng kinh doanh có điều kiện, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, cung cấp thông tin sai lệch để lừa dối người tiêu dùng. 
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3. Giao Thanh tra Sở: Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng 

cường công tác trao đổi thông tin, tiếp nhận thông tin, thanh tra, kiểm tra, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử trong 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục QLTT NA (để ph);                                                                                                                     
- Giám đốc Sở (để bc); 

- Các PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở DL (để th); 

- Lưu: VT, QLLH (Sơn). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Mạnh Lợi 
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