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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:         /SGTVT-QLVT,PT&NL 
 

V/v tăng cường công tác xử lý hàng giả 

sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và 

quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày         tháng 3 năm 2021 

  

Kính gửi:  

- Thanh tra Sở; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn. 
 

 

Thực hiện công văn số 1442/BGTVT-VT ngày 23/02/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hàng giả sau 

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; công văn số 1492/BGTVT-VT ngày 

24/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường quản lý chất lượng 

mặt hàng xăng dầu.  

Để nâng cao hiệu quả công tác công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và công 

tác quản lý, vận chuyển trái phép xăng dầu trên địa bàn, Sở Giao thông vận tải 

Hà Nam yêu cầu các đơn vị: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 231/KH-

SGTVT ngày 08/02/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam về phát động đợt 

cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

 2. Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị liên quan trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hàng 

hóa và vận tải hành khách trên các tuyến đường bộ, tại các mối giao thông (bến 

xe, nhà ga...); đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm về vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm 

vi phạm trong hoạt động vận chuyển trái phép xăng dầu. 

 Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các chủ phương 

tiện và lái xe kiên quyết không vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và các 

hành vi chiếm đoạt xăng dầu, pha tạp chất không đúng quy chuẩn vào bồn, téc 

chứa xăng dầu trên đường vận chuyển, hành vi sang mạn, chuyển tải xăng dầu 

trái quy định.  
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3. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tăng cường công tác kiểm 

tra, thường xuyên quán triệt, nhắc nhở đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe 

chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả trên địa bàn và không vận chuyển trái phép xăng dầu. 

Đồng thời phát hiện, báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền 

các hành vi lợi dụng phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách trên các tuyến 

đường bộ để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn 

gốc xuất xứ. 

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Bến xe khách trên địa bàn (để phối hợp); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Khổng Bình Nguyên 
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