
 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại 

 và hàng giả năm 2019, phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2020 

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH  

Trong năm 2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn tỉnh nhìn chung giảm so với năm 2018. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là 

hàng may mặc, đồ điện gia dụng, điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ, gia 

cầm giống và các sản phẩm từ gia súc gia cầm,... trong đó có nhiều mặt hàng là 

hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả nguồn gốc, xuất xứ nhập lậu. Phương thức, thủ 

đoạn hoạt động buôn lậu vẫn là lợi dụng đêm tối, địa hình đường núi hiểm trở để 

mang vác nhỏ lẻ hàng hóa theo các đường mòn qua biên giới thuộc một số khu 

vực thuộc xã Tân Mỹ, xã Tân Thanh - Văn Lãng; một số đường mòn thuộc địa 

bàn thị trấn Đồng Đăng - Cao Lộc,... sau đó sử dụng hóa đơn bán hàng, hóa đơn 

giá trị gia tăng để ghi cho số hàng hóa qua các đường mòn nêu trên lưu thông 

trên thị trường, vận chuyển trên các xe ô tô theo tuyến quốc lộ 1A, 1B để vào 

sâu trong nội địa. Tình hình buôn lậu sản phẩm gia súc (Nầm lợn, lòng lợn...) có 

nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt 

động nên gây khó khăn cho các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. 

Tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo nổ từ bên kia 

biên giới vào nội địa và vận chuyển ma tuý từ địa phương khác qua địa bàn tỉnh 

sang bên kia biên giới tuy đã được kiểm soát, xử lý nhiều chuyên án, vụ việc lớn 

nhưng vẫn luôn tiềm ẩn phức tạp do các đối tượng vi phạm thường xuyên thay 

đổi thủ đoạn hoạt động động nhằm đối phó cơ quan chức năng. 

Tình hình gian lận thương mại tại khu vực biên giới vẫn là các hành vi lợi 

dụng kẽ hở liên quan đến thủ tục hải quan khai báo sai về số lượng, chủng loại, 

lợi dụng chính sách hàng chuyển cảng, chuyển khẩu, quá cảnh,... để thực hiện 

các hành vi nhập lậu, gian lận thương mại hàng hóa,...; trong khu vực nội địa, 

các đối tượng thường thực hiện các hành vi gian lận về số lượng, chất lượng, giá 

hàng hóa ghi trên hóa đơn, gian lận trong kinh doanh đa cấp, giới thiệu sản 

phẩm, bán hàng qua ứng dụng thương mại điện tử,... 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành 05 Kế hoạch, 12 văn bản 

chỉ đạo
1
 thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nội dung chỉ đạo của 

                                                 
1 Kế hoạch số 140/KH-BCĐ ngày 17/10/2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về  chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019;  Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về hành động ứng 
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Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các Bộ, ngành trung ương về đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó tập trung vào các 

chuyên đề nổi cộm trên thị trường, đó là: Phòng, chống buôn lậu để ứng phó 

khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng 

hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, 

gắn mác “Made in Việt Nam”; tăng cường chống các hành vi gian lận thương 

mại, buôn lậu qua hoạt động tạm nhập tái xuất. 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức 05 Hội nghị với các ngành thành viên, Ban 

Chỉ đạo 389 cấp huyện để đánh giá tình hình, kết quả và triển khai nhiệm vụ 

công tác thường xuyên và chỉ đạo giải quyết những vẫn đề cấp bách về chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
2
; tổ chức 07 Đoàn công tác của lãnh 

đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tại các địa 

phương, đơn vị chức năng trên các địa bàn trọng điểm về công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả
3
. 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng, phương tiện để 

củng cố, bổ sung, duy trì các lán trực trên một số đường mòn biên giới ngăn 

chặn xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng lậu qua biên giới; tổ chức kiểm 

tra, xử lý các điểm tập kết, phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên địa 

bàn huyện Văn Lãng, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn và các tuyến quốc lộ: 1A, 

1B, 279. 

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và thưởng cho các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chống gian lận thương mại, buôn lậu 

pháo, ma túy
4
; tham mưu chỉ đạo kiểm điểm, đề xuất xử lý đối với các cá nhân, 

                                                                                                                                                      
phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018-2019; Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 23/01/2019 của Ban 

Chỉ đạo 389 tỉnh về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019; Kế hoạch số 101/KH-UBND 

ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo 

nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in Việt Nam”; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Cúm 

gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025;  Công văn số 1265/UBND-KTTH ngày 20/12/2018 của BND tỉnh về việc tăng 

cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Công văn số 115/UBND-KTTH ngày 31/01/2019 của 

UBND tỉnh về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu; Công văn 

số 38/UBND-KTTH ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức đấu tranh, triệt phá, bắt giữ các đối tượng buôn lậu trên địa bàn; Công 

văn số 110/BCĐ-CQTT ngày 08/8/2019 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc đôn đốc tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm tập kết hàng hóa 

nhập lậu, kinh doanh bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh; Công văn số 64/CQTT-NVTH ngày 19/8/2019 của Cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh 

về việc đôn đốc kiểm tra, xử lý các điểm tập kết, phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu;... 
2 Thông báo số 24/TB-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ 389 tỉnh tại Hội nghị 

tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Thông báo số 51/TB-UBND ngày 

11/3/2019 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ 389 tỉnh tại cuộc họp thường trực BCĐ 389 tỉnh ngày 05/3/2019; 

Thông báo số 228/TB-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, PCT UBND tỉnh, 

Trưởng BCĐ 389 tỉnh tại cuộc họp sơ kết quý I năm 2019 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Thông báo số 367/TB-UBND 

ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh tại cuộc họp 

sơ kết 6 tháng đầu năm 20192019 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Thông báo số 639/TB-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu 

năm 2019 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
3 Thông báo số 30/TB-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ 389 tỉnh tại 

cuộc kiểm tra công tác CBL, GLTM và HG tại huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc ngày 16/01/2019; Ngày 26/01/2019: Thực hiện kiểm tra và 

chúc Tết tại: Đại đội cơ động thuộc BCH BĐBP tỉnh, Đội 389 tỉnh; Đội Quản lý thị trường số 1, 2, 3, 7, 9; Chi cục Hải quan Chi Ma; Đồn 

Biên phòng Chi Ma; Công an huyện Lộc Bình, Văn Lãng; Trạm KSLH Dốc Quýt; Đội đặc nhiệm, Phòng PCTP và MT thuộc BCH BĐBP 

tỉnh (Cốc Nam, Tân Mỹ). Ngày 04/02/2019 (Tức 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất): Tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà tại: UBND huyện Văn 

Lãng; Cửa khâu Tân Thanh; UBND thị trấn Đồng Đăng, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc); thành phố Lạng Sơn; Thông báo số 

53/TB-UBND ngày 15/3/2019 và Thông báo số 311/TB-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Công 

Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý công trình xây dựng trái phép khu 

vực biên giới huyện Văn Lãng; Thông báo số 393/TB-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn 

Công Trưởng, PCT UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại cửa khẩu Chi 

Ma; Thông báo số 585/TB-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc kiểm tra công tác chống buôn lậu, xử lý công trình xây dựng trái phép tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng và huyện Cao Lộc. 
4 Chủ tịch UBND tỉnh động viên, tặng bằng khen, lãnh đạo BCĐ 389 tỉnh thưởng nóng: 08 cá nhân là cán bộ, chiến sỹ BĐBP và 

Công an tỉnh vì lập công xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (đã phá chuyên án mang bí số  106T, bắt 

giữ01 đối tượng người Trung Quốc vận chuyển qua biên giới 2.132kg pháo các loại); 11 tập thể, 13 cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc 
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tập thể thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác chống buôn lậu, quản lý xuất 

nhập cảnh
5
. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức rà soát, thống kê, xử lý các 

đối tượng thường xuyên tổ chức vận chuyển hàng lậu qua các đường mòn biên 

giới; rà soát, xử lý các hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn bán hàng để hợp thức hóa 

nhập lậu lưu thông trên thị trường.  

Ban hành Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
6
, phân công nhiệm vụ các 

cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện tốt công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán và quý I/2020. 

Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn 

trương thực hiện dự án xây dựng rào chắn chống buôn lậu trên khu vực biên giới 

huyện Cao Lộc và Văn Lãng đảm bảo đúng tiến độ. 

2. Công tác triển khai thực hiện của các ngành thành viên Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố 

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, 

thành phố đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

a) Trên khu vực biên giới: 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Tăng cường công các giáo dục cán bộ, 

chiến sĩ về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm 

trong thực hiện nhiệm vụ; ban hành 04 kế hoạch công tác, các văn bản, công 

điện chỉ đạo liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
7
; chỉ 

đạo, giám sát thi công xây dựng hàng rào ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép 

chống buôn lậu, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các lán, đường mòn, đường 

tắt qua biên giới thuộc các địa bàn các Đồn Biên phòng trọng điểm; dịp trước 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã điều động tăng cường 02 đợt/90 lượt cán bộ, chiến 

sĩ, 08 chó nghiệp vụ, 03 ô tô cho các đơn vị, địa bàn trọng điểm để tổ chức ngăn 

chặn việc xuất nhập cảnh, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;thường 

xuyên, đột xuất kiểm tra tình hình địa bàn, đường mòn biên giới và kiểm tra công 

tác chống buôn lậu các Đồn biên phòng được 44 lần/237 lượt cán bộ tham gia; chỉ 

đạo lực lượng kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;phối hợp với chính 

                                                                                                                                                      
phá chuyên án 617T và 174P của Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn, thu giữ 170 bánh heroin; BCĐ 389 chi hỗ trợ kinh phí: 06 đơn vị 

thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ vụ vận chuyển 20 bánh heroin; 01 đơn vị (Công an huyện Cao Lộc) có 

thành tích trong đấu tranh, bắt giữ 515 kg pháo nổ trái phép; hỗ trợ kinh phí bắt giữ vụ việc gian lận thương mại cho 02 đơn vị thuộc Công an 

tỉnh và Cục Hải quan; 06 đơn vị thuộc Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh có thành tích trong đấu tranh phá chuyên án ma túy (819M).; 

10 đơn vị thuộc Bộ Công an; Công an tỉnh; Đồn Biên phòng Tân Thanh; Chi cục Hải quan Tân Thanh  trong vụ bắt giữ vụ mua bán, vận 

chuyển trái phép 60 bánh Heroin và vận chuyển trái phép 12.625 kg pháo nổ.  
5 Tại khu vực cửa khẩu Chi Ma để xẩy ra tình trạng buôn lậu gia cầm; khu vực biên giới xã Cao Lâu, xã Thanh Lòa (huyện Cao 

Lộc) liên quan đến vụ việc buôn lậu do C-03 Bộ Công an bắt giữ ngày 14/12/2018; khu vực xã Tân Thanh (huyện Văn Lãng) liên quan vụ 

việc Báo Lao động ngày 15/01/2019 nêu về tình hình buôn lậu khu vực Tân Thanh. 
6 Kế hoạch số 139/KH-BCĐ389 ngày 07/11/2019 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 
7 Kế hoạch số 590/KH-BCH, ngày 11/3/2019 về tăng cường lực lượng đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, chống buôn 

lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn đồn BP Tân Thanh, huyện Văn Lãng; đồn BP cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc (từ 

ngày 13/3/2019 đến ngày 13/6/2019). Kế hoạch số 699/KH-BCH ngày 21/3/2019 triển khai công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn 

bán, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn qua khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 1393/KH-BCH ngày 31/5/2019 về 

phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in 

Việt Nam” và loài thủy sinh ngoại lai nguy hại vào Việt Nam; Kế hoạch số 1395/KH-BCH ngày 03/6/2019 về giám sát, kiểm tra việc thực 

hiện thí điểm một số chính sách xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn. 
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quyền cơ sở, các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động cư dân biên giới chấp 

hành tốt pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu
8
. 

- Cục Hải quan: Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh, Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh về công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả; chủ động xây dựng phương án đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới, tăng 

cường công tác kiểm tra, rà soát, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân lợi dụng thủ tục hải quan để thực hiện các hành vi buôn lậu, 

gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu 

trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm,...; triển khai các giải pháp cấp bách phòng 

ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi, kế hoạch công tác đấu tranh chống 

buôn lậu gian lận thương mại, và hàng giả năm 2019; tăng cường thu thập thông 

tin về doanh nghiệp, đối tượng hàng hóa xuất nhập khẩu để thực hiện phân 

luồng, chuyển luồng chính xác; phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu - 

Tổng cục Hải quan thực hiện việc kiểm tra một số lô hàng có nghi ngờ về sở 

hữu trí tuệ. Bố trí các lực lượng kịp thời ngăn chặn hoạt động chống buôn lậu, 

ổn định tình hình, không để xảy ra hoạt động buôn lậu bùng phát trong địa bàn 

hoạt động của Hải quan. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp đã 

ký kết với các ngành, huyện biên giới. 

- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan chức năng khu vực biên giới kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, 

tạm nhập tái xuất động vật và sản phẩm từ động vật; xử lý tiêu hủy gia súc, gia cầm 

và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm không đảm bảo lưu thông trên thị trường. 

b) Trong nội địa: 

- Công an tỉnh: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công an và các 

kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; ban hành các kế hoạch và văn 

bản chỉ đạo về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại
9
, chỉ đạo 

các phòng chuyên môn, Công an các huyện và thành phố tăng cường triển khai các 

biện pháp nghiệp vụ nhằm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả, trong đó bắt giữ, xử lý các vụ việc lớn, phức tạp về tàng 

trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo nổ; tăng cường tuần tra, 

kiểm soát giao thông, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn 

lậu trên các tuyến đường giao thông; tổ chức triệt phá các kho, điểm tập kết 

hàng hóa nhập lậu, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. 

                                                 
8 Tổ chức tuyên truyền được 480 buổi với hơn 27.400 lượt người tham gia nghe, cấp phát 3.000 tờ  rơi, dán 300 áp phích tuyên 

truyền chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt trái phép pháo nổ.  
9 Kế hoạch 412/KH-CAT-PV01,PC03 ngày 12/02/2019 về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả, hàng cấm năm 2019; Công văn số 168/CAT-PV01, PC03 ngày 06/3/2019 về việc tổ chức đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động 

buôn lậu theo chỉ đạo tại Công văn số 38/UBND-KTTH ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh; chỉ đạo triển khai Kế hoạch phối hợp số 651/KH-

PH ngày 21/7/2019 giữa Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm;... 
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- Cục Quản lý thị trường: Ban hành 06 Kế hoạch và trên 20 văn bản
10

, 

đồng thời lãnh đạo Cục trực tiếp đến các địa bàn kể cả ngoài giờ hành chính, 

chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác quản lý địa bàn; tăng cường các hoạt động 

kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Nguyên đán; tham gia phòng chống 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi; kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, 

hàng hóa nhập lậu gắn mác “Made in Việt Nam”, tôm càng đỏ (tôm hùm đất), vệ 

sinh an toàn thực phẩm trong các dịp: Tết Nguyên đán, tháng vệ sinh an toàn 

thực phẩm, Tết Trung Thu,...; xử lý hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, thuốc lá, xì gà 

nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ,... thực hiện các biện pháp bình ổn thị 

trường, đấu tranh quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm. Thực hiện quyết liệt, nghiêm túc về kỷ 

cương hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ, 

tuyệt đối không tiếp tay cho các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Chỉ đạo các 

Đội Quản lý thị trường trực thuộc trên địa bàn biên giới tổ chức ký Kế hoạch 

phối hợp giữa các Đội với các Đồn Biên phòng. 

Thực hiện tốt vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đã tham mưu tổ 

chức Hội nghị định kỳ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để tổ chức đánh giá tình hình 

chống buôn lậu, gian lận thưng mại và hàng giả; thường xuyên tham mưu chỉ 

đạo phối hợp các lực lượng thực hiện các biện pháp ngăn chặn hàng hóa nhập 

lậu trên các đường mòn biên giới, đôn đốc kiểm tra, xử lý các điểm tập kết, 

phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng 

hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam, hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ,... 

Chỉ đạo Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt thường xuyên duy trì các hoạt 

động tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu khu vực Trạm, thực hiện 

các biện pháp kiểm soát, kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa vi 

phạm trên tuyến quốc lộ 1B và các tuyến đường liên huyện, liên xã trên địa bàn 

phụ trách; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp hạn chế 

ùn tắc phương tiện giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập 

khẩu, lưu thông hàng hóa hợp pháp.  

- Sở Công Thương: Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho 

UBND tỉnh các biện pháp bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau 

                                                 
10 Kế hoạch số 39/KH-QLTT ngày 14/01/2019 của Cục QLTT về kế hoạch công tác trọng tâm năm 2019; Kế hoạch số 31/KH-

QLTT ngày 09/01/2019 của Cục QLTT về Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, 

sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019; Kế hoạch số 280/KH-QLTT ngày 12/4/2019 triển khai tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2019; Quyết định số 12/QĐ-QLTT ngày 04/01/2019 của Cục QLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2019; Kế hoạch số 

865/KH-QLTT ngày 17/9/2019 thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và 

trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kế hoạch số 1081/KH-QLTT ngày 20/11/2019 về 

cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

Công văn số 162/QLTT ngày 07/3/2019 của Cục QLTT về việc triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi; Công văn số 491/QLTT-NVTH ngày 29/5/2019 của Cục QLTT về việc tăng cường triển khai quyết liệt , đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 557/QLTT-NVTH ngày 13/6/2019 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh 

doanh xăng dầu; Công văn số 525/QLTT-NVTH ngày 07/6/2019 về việc kiểm tra, xử lý hàng hóa giả mạo đồng hồ Thụy Sỹ; Công văn số 

494/QLTT-NVTH ngày 29/5/2019 về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; 

Công văn số 492/QLTT-NVTH ngày 29/5/2019 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập lậu gắn mác “Made in Việt Nam”; 

Công văn số 476/QLTT-NVTH ngày 21/5/2019 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với tôm càng đỏ (tôm hùm đất); 

Công văn số 733/QLTT-NVTH ngày 09/8/2019 về việc tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Công văn số 737/QLTT-NVTH ngày 12/8/2019 về việc tăng cường công tác nắm 

tình hình, địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Trung Thu; Công văn số 747/QLTT-NVTH ngày 15/8/2019 về việc tăng 

cường kiểm tra, xử lý thuốc lá, xì gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; Công văn số 1135/QLTT-NVTH ngày 06/12/2019 về việc đôn 

đốc tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến hết Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 
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Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
11

; phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND 

tỉnh tạm ứng 35 tỷ đồng từ Quỹ dự trữ tài chính ngân sách tỉnh cho 04 doanh 

nghiệp tham gia bình ổn thị trường; triển khai các biện pháp nắm tình hình cân 

đối cung cầu về mặt hàng thịt lợn trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Y tế: Ban hành Kế hoạch số 01/KH-SYT ngày 02/01/2019 về cao 

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

Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; chủ trì, phối hợp các ngành chức năng thành lập 

Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019  và “Tháng hàng động vì an 

toàn thực phẩm” năm 2019, Tết Trung Thu năm 2019; tăng cường thanh tra, 

kiểm tra hoạt động y dược ngoài công lập, kiểm tra các mặt hàng thực phẩm 

chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm.  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm 

tăng cường công tác chống buôn lậu, chống chặt phá, khai thác, vận chuyển, 

buôn bán, chế biến, tàng trữ lâm sản trái phép; thường xuyên thực hiện công tác 

kiểm tra, kiểm soát, tăng cường trinh sát, thu thập thông tin hoạt động của các 

đối tượng buôn bán lâm sản; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát trên khâu lưu thông, các khu rừng biên giới nhằm kiểm tra, 

xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lâm sản trên địa bàn; tổ chức các cuộc 

truy quét, tuần rừng và kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, 

gây nuôi động vật rừng
12

; phối hợp cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, 

kiểm tra các hoạt động quản lý, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; kiểm 

soát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nông lâm thủy sản; chủ trì, phối hợp 

kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm H5N6; tổ chức lấy mẫu giám 

sát đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Cục Thuế tỉnh: Ban hành Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2019 và các văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện 

kiểm tra, đối chiếu hóa đơn bán hàng hàng tháng đối với các hộ kinh doanh 

trong các khu vực chợ biên giới, cửa khẩu
13

; phối hợp tốt với các ngành chức 

năng, chủ động kiểm tra quản lý chặt chẽ việc in, phát hành, quản lý, sử dụng 

hóa đơn của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp 

thời các cơ sở, cá nhân sử dụng, mua bán bất hợp pháp hóa đơn, hợp thức hóa 

vận chuyển hàng hóa không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, tiêu thụ hàng 

hóa nhập lậu, trốn thuế. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác quản lý 

thuế và việc kê khai nộp thuế của các cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế khoán tại 

                                                 
11 Kế hoạch số 160/KH–UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình dự trữ hàng 

hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 
12 Tổ chức 1.436 cuộc tuần rừng; kiểm tra 521 lần cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra 155 lần cơ sở gây 

nuôi động vật rừng. 
13 Kế hoạch số 267/KH-CT ngày 01/2/2019 về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 

2019; Công văn số 549/CT-TTr ngày 14/3/2019 chỉ đạo các phòng chức năng và Chi cục Thuế các huyện, thành phố triển khai thực hiện đối 

chiếu hóa đơn hàng tháng đối với các hộ kinh doanh trong các khu vực chợ biên giới, cửa khẩu; Công văn 765/CT-HCQTTVAC ngày 

03/4/2019 chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Cao Lộc và huyện Văn Lãng, thực hiện kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, việc chấp hành pháp luật thuế 

đối với các hộ kinh doanh theo Công văn số 42/DQ-ĐT ngày 31/3/2019 của Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt; Công văn 783/CT-KTT 

ngày 05/4/2019 gửi các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đề nghị phối hợp thực hiện chính sách thuế Tài nguyên và phí Bảo vệ 

môi trường; Công văn số 1746/CT-YYKT ngày 25/6/2019 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bàn đổi ngoại tệ cá 

nhân trên địa bàn; Quyết định số 739/QĐ-CT ngày 03/7/2019 về việc thành lập đoàn công tác kiểm tra, giám sát đối với các cá nhân kinh 

doanh nộp thuế khoán trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc; Công văn số 2108/CT-TTKT về việc tăng cường công tác theo 

dõi, kiểm tra tình trạng tour giá rẻ và vận chuyển tiên trái phép trong hoạt động du lịch;... 
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Chi cục Thuế các huyện, thành phố. Thực hiện nghiêm công tác tự kiểm tra, 

giám sát công chức thực thi công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm để ngăn 

ngừa các hành vi thiếu trách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp tay cho vi phạm. 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh: Triển khai kịp thời các văn bản 

của cấp trên và ban hành Kế hoạch số 448/KH-LAS ngày 07/6/2017 về triển 

khai thực hiện Đề án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại 

các địa phương trọng điểm đến năm 2020; chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng 

kiểm tra việc niêm yết giá, thanh toán bằng ngoại tệ tại cửa hàng ASEAN - 

Trung tâm Thương mại Đồng Đăng; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin 

với các cơ quan chức năng trên địa bàn để phát hiện, đấu tranh ngăn chặn buôn 

bán, vận chuyển và tiêu thụ tiền giả; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, 

Công an tỉnh về đấu tranh phòng, chống hoạt động mua bán, vận chuyển, lưu 

hành tiền giả và bảo vệ an ninh tài sản quốc gia. 

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc định 

giá tang vật vi phạm, hướng dẫn xử lý chi phí hợp lý, hợp lệ, thu nộp số lợi bất 

hợp pháp có được do vi phạm hành chính buộc nộp ngân sách nhà nước;tham 

mưu hỗ trợ kinh phí, thưởng đột xuất các vụ việc điển hình đảm bảo kịp thời theo 

quy định; phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh áp dụng các biện pháp bình ổn giá 

cả, thị trường, tổ chức giám sát hoạt động đăng ký giá, kê khai giá
14

. 

- Sở Tư pháp: Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về thi hành pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; tham gia ý kiến chuyên môn đối 

với các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có tình tiết phức tạp liên quan do các cơ 

quan, đơn vị trình Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Sở Giao thông vận tải: Ban hành Kế hoạch số 228/KH-SGTVT ngày 

28/01/2019 về việc triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2019; chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối 

hợp các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền việc chấp hành luật giao thông, 

các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nhằm ngăn ngừa hoạt động 

buôn lậu, gian lận thương mại; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm 

tra hoạt động kinh doanh taxi. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các đơn vị chức năng thanh 

tra, kiểm tra về nhóm mặt hàng, dịch vụ liên quan trong các hoạt động Lễ hội 

Xuân Kỷ Hợi, tại các khu du lịch, di tích lịch sử để kịp thời tuyên truyền, ngăn 

chặn các hành vi kinh doanh văn hóa phẩm không rõ nguồn gốc, các loại hình 

dịch vụ văn hóa cấm kinh doanh. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Ban hành Kế hoạch số 11/KH-SKHCN 

ngày 01/01/2019 về triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả năm 2019; Chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng tiến hành công tác thanh, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản 

                                                 
14 Chi tạm ứng 35 tỷ đồng từ quỹ dự trữ tài chính tỉnh để hỗ trợ cho 04 doanh nghiệp thực hiện giự trữ bình ổn giá dịp trước, trong 

và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi phục vụ nhân dân.  
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phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý; chủ trì, phối hợp các ngành chức năng 

tổ chức thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng định hướng tuyên truyền đối 

với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố, trong đó có đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chống buôn 

lậu, thực hiện văn minh thương mại, tuyên truyền quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra 

về tình hình phát hành xuất bản phẩm, lịch Blốc, phối hợp tuyên truyền, xử lý về 

việc in hình ảnh của tiền Việt Nam lên bao lì xì; kiểm tra, xử lý các cá nhân bán 

sách không ghi nhà xuất bản. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thường xuyên duy trì 4 buổi/tháng 

chuyên mục “Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả” trên sóng 

truyền hình liên quan đến công tác chỉ đạo, kiểm tra chống buôn lậu trên địa bàn 

tỉnh; cử phóng viên chuyên trách bám sát địa bàn, kịp thời phối hợp với các báo 

đài truyền hình trung ương đưa tin kịp thời về tình hình buôn lậu trên địa bàn 

tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị 

trường, Công an tập trung tuyên truyền, phản ánh về công tác chống buôn lậu 

trên địa bàn. 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo thường trực Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể thành viên tăng cường công 

tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên không tham gia tiếp tay cho buôn 

lậu, vận động tố giác hành vi vi phạm liên quan; tiếp tục thực hiện cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” rộng khắp trên địa bàn tỉnh. 

c) Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố: Đã chủ động xây dựng kế 

hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 

phụ trách, trong đó chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện tuyên 

truyền, kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp thu ngân sách, thực hiện văn 

minh thương mại. Một số hoạt động tích cực của Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện 

trong năm 2019, đó là: 

- Ban Chỉ đạo 389 thành phố Lạng Sơn: Ban hành các kế hoạch, văn bản 

chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; kiểm tra an toàn thực phẩm; phòng chống và ngăn chặn 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn
15

, chỉ đạo phối hợp thu ngân sách, tuyên 

truyền thực hiện văn minh thương mại,… 

- Ban Chỉ đạo 389 huyện Văn Lãng: Ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; chống 

buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu, phòng chống dịch tả lợn Châu 

                                                 
15 Kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 28/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Lạng Sơn về công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2019; Công văn số 458/UBND-KT ngày 09/3/2019 của UBND thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng, chống và ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào thành phố; Kế hoạch số 310/KH-BCĐ 389 của Ban Chỉ đạo 389 thành phố 

Lạng Sơn về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 
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Phi và dịch cúm gia cầm trên địa bàn
16

. Chỉ đạo UBND xã Tân Thanh, xã Tân 

Mỹ phối hợp với phòng chuyên môn của huyện và các đơn vị liên quan tổ chức 

tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ 11 công trình xây dựng trái 

phép tại khu vực biên giới với mục đích làm kho chứa hàng lậu. 

- Ban Chỉ đạo 389 huyện Cao Lộc: Ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo
17

 yêu cầu các đơn vị: Đồn Biên phòng Hữu Nghị, Thanh Lòa, Ba Sơn, Bảo 

Lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát chốt chặn hoạt động xuất, nhập cảnh vận 

chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tập trung chỉ đạo triển khai, phối hợp 

với lực lượng Hải quan thực hiện tốt công tác chống buôn lậu khu vực biên giới, 

khu vực đường mòn mốc 06, Thác nước, khe Bà Đen, khu vực sau Đền Quan thị 

trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Trong nội địa, lực lượng Công an huyện, Đội 

Quản lý thị trường số 2 tăng cường kiểm tra, xử lý các tụ điểm, phương tiện vận 

chuyển hàng hóa nhập lậu qua tuyến quốc lộ 1A, 1B, tuyến đường mòn 46, 

tuyến đường Song Giáp; thường xuyên chỉ đạo các ngành thành viên, nhất là 

chính quyền các xã biên giới, trong đó lực lượng Biên phòng chủ động thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả, vận động người dân khu vực biên giới không tiếp tay cho 

các đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.  

- Ban Chỉ đạo 389 các huyện khác: Ban hành Kế hoạch đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019
18

; thường xuyên theo dõi, 

kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát thị trường nội địa, tập trung vào 

các lĩnh vực an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp, công tác bình ổn giá, chống 

buôn lậu gia cầm,... 

3. Kết quả thực hiện 

Trong năm 2019, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 6.322 vụ (bằng 

99,65% so với năm 2018); xử phạt vi phạm hành chính 5.023 vụ (bằng 112,8% 

so vớinăm 2018). Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 131.495.458.000 đồng 

(bằng 114,48% so với năm 2018). Trong đó: Tiền phạt vi phạm hành chính 

39.740.066.000 đồng (bằng 144,95% so với năm 2018); phạt bổ sung, truy thu 

                                                 
16 Kế hoạch số 2644/KH-BCĐ ngày 25/10/2018 của BCĐ 389 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch số 224/KH-BCĐ ngày 01/02/2019 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2019; Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện về công tác phòng, chống hoạt động 

nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Madein Việt Nam”; Công văn số 

1195/BCĐ-CQTT ngày 24/5/2019 của BCĐ 389 về việc đôn đốc tăng cường công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả; triển khai; Công văn số 1832/BCĐ-CQTT ngày 14/8/2018 về việc tăng cường, kiểm tra, xử lý các điểm buôn lậu, kinh doanh bất 

hợp pháp trên địa bàn huyện; Công văn số 2047/BCĐ-CQTT ngày 11/9/2018 về việc ngăn chặn, vận chuyển gia cầm nhập lậu qua khu vực 

biên giới; Công văn số 2515/UBND-VP ngày 31/10/2019 của UBND huyện Văn Lãng về việc ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm tình trạng 

buôn lậu tại khu vực biên giới xã Tân Thanh, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. 
17 Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 04/4/2019 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019; 

Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 13/6/2019 của UBND huyện Cao Lộc về phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt 

Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc, xuất xứ, gắn mác “Made in Viet Nam”; Công văn số 04/BCĐ-CQTT ngày 14/3/2019 của 

BCĐ 389 huyện Cao Lộc về về tăng cường công tác chống buôn lậu trên địa bàn huyện Cao Lộc; Công văn số 1705/BCĐ-CQTT ngày 

03/9/2019 của BCĐ 389 huyện Cao Lộc về việc đôn đốc kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua địa bàn; Công 

văn số 1706/BCĐ-CQTT ngày 03/9/2019 của BCĐ 389 huyện Cao Lộc về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2019; Công văn số 2163/BCĐ-CQTT ngày 25/10/2019 của BCĐ 389 huyện Cao Lộc về 

việc chỉ đạo, tổ chức, triên khai thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, trước trong và sau 

Tết Nguyên đán 2020; Công văn số 2372/BCĐ-CQTT ngày 15/11/2019 của BCĐ 389 huyện Cao Lộc về việc tăng cường phối hợp kiểm tra, 

xử lý xe mô tô ba bánh tự tạo gắn logo thương binh vận chuyển hàng lậu qua địa bàn. 
18 Kế hoạch số 38/KH-BCĐ389 ngày 20/02/2019 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Hữu Lũng; Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 

31/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình; Kế hoạch số 49/KH-BCĐ ngày 20/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Đình Lập; Kế 

hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 22/02/2019 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Bắc Sơn; Kế hoạch số 30/KH-BCĐ ngày 11/02/2019 của Ban Chỉ đạo 

389 huyện Tràng Định về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019;... 
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thuế 46.260.365.000 đồng (bằng 130,39% so với năm 2018); tiền thanh lý hàng 

tịch thu 3.585.254.000 đồng (bằng 47,82% so với năm 2018); trị giá hàng hoá 

tịch thu 41.942.773.000 đồng (bằng 94,31% so với năm 2018). Đã khởi tố 397 

vụ (bằng 100,25% so với năm 2018); 576 đối tượng (bằng 97,46% so với năm 

2018). Cụ thể: 

(1) Cục Quản lý thị trƣờng: Số vụ kiểm tra 2.552 vụ/tổng số 6.322 vụ 

(chiếm 40,37%); tổng số tiền xử lý VPHC 73.845.570.000 đồng/tổng số 

131.495.458.000 đồng (chiếm 56,16%). Trong đó: Số tiền phạt 23.917.175.000 

đồng/tổng số 39.740.066.000 đồng (chiếm 60,18%); số tiền truy thu thuế, tiền 

nộp ngân sách do buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành 

chính, tiền bán hàng tịch thu 29.818.773.000 đồng/tổng số 46.260.365.000 đồng 

(chiếm 64,46%); tiền thanh lý hàng tịch thu 3.330.455.000 đồng/tổng số 

3.582.254.000 đồng (chiếm 92,89%); trị giá hàng hóa tịch thu 16.812.167.000 

đồng/tổng số 41.942.773.000 đồng (chiếm 40,08%). 

(2) Bộ đội Biên phòng: Số vụ kiểm tra 185 vụ/tổng số 6.322 vụ (chiếm 

2,93%); tổng số tiền xử lý VPHC 2.927.020.000 đồng/tổng số 131.495.458.000 

đồng (chiếm 2,23%). Trong đó: Số tiền phạt 170.500.000 đồng/tổng số 

39.740.066.000 đồng (chiếm 0,43%); trị giá hàng hóa tịch thu 2.756.520.000 

đồng/tổng số 41.942.773.000 đồng (chiếm 6,57%). 

(3) Công an tỉnh: Số vụ kiểm tra 1.058 vụ/tổng số 6.322 vụ (chiếm 

16,74%); tổng số tiền xử lý VPHC 20.126.500.000 đồng/tổng số 131.495.458.000 

đồng (chiếm 15,31%). Trong đó: Số tiền phạt426.500.000 đồng/tổng số 

39.740.066.000 đồng (chiếm 1,07%); trị giá hàng hóa tịch thu 19.700.000.000 

đồng/tổng số 41.942.773.000 đồng (chiếm 46,97%). 

(4) Cục Hải quan: Số vụ kiểm tra 825 vụ/tổng số 6.322 vụ (chiếm 13,05%); 

tổng số tiền xử lý VPHC 12.878.185.000 đồng/tổng số 131.495.458.000 đồng 

(chiếm 9,79%). Trong đó: Số tiền phạt 10.765.281.000 đồng/tổng số 

39.740.066.000 đồng (chiếm 27,09%); số tiền truy thu thuế, tiền nộp ngân sách 

do buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính, tiền bán 

hàng tịch thu 90.842.000 đồng/tổng số 46.260.365.000 đồng (chiếm 0,20%); trị 

giá hàng hóa tịch thu 2.022.062.000 đồng/tổng số 41.942.773.000 đồng (chiếm 

4,82%). 

(5) Chi cục Kiểm lâm: Số vụ kiểm tra 144 vụ/tổng số 6.322 vụ (chiếm 

2,28%); tổng số tiền xử lý VPHC 1.879.143.000 đồng/tổng số 131.495.458.000 

đồng (chiếm 1,43%). Trong đó: Số tiền phạt 991.500.000 đồng/tổng số 

39.740.066.000 đồng (chiếm 2,49%); số tiền truy thu thuế, tiền nộp ngân sách 

do buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính, tiền bán 

hàng tịch thu 31.000.000 đồng/tổng số 46.260.365.000 đồng (chiếm 0,07%); tiền 

thanh lý hàng tịch thu 254.799.000 đồng/ tổng số 3.582.254.000 đồng (chiếm 

7,11%); trị giá hàng hóa tịch thu 601.844.000 đồng/tổng số 41.942.773.000 đồng 

(chiếm 1,43%). 

(6) Cục Thuế tỉnh: Số vụ kiểm tra 1.554 vụ/tổng số 6.322 vụ (chiếm 

24,58%); tổng số tiền xử lý VPHC 19.751.760.000 đồng/tổng số 131.495.458.000 
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đồng (chiếm 15,02%). Trong đó:số tiền phạt 3.432.010.000 đồng/tổng số 

39.740.066.000 đồng (chiếm 8,64%); số tiền truy thu thuế 16.319.750.000 

đồng/tổng số 46.260.365.000 đồng (chiếm 35,28%). 

(7) Lực lƣợng khác: Số vụ kiểm tra 04 vụ/tổng số 6.322 vụ (chiếm 

0,06%); tổng số tiền xử lý VPHC 87.280.000 đồng/tổng số 131.495.458.000 đồng 

(chiếm 0,07%). Trong đó: Số tiền phạt37.100.000 đồng/tổng số 39.740.066.000 

đồng (chiếm 0,09%); trị giá hàng hóa tịch thu 50.180.000 đồng/tổng số 

41.942.773.000 đồng (chiếm 0,12%). 

(Số liệu chi tiết có Phụ lục đính kèm) 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUNG 

1. Kết quả đạt đƣợc 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt đối 

với các đơn vị chức năng, từ đó các đơn vị đã có những giải pháp ngăn chặn, xử 

lý tích cực nên tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm hơn so 

với năm 2018. 

- Công tác giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các 

tập thể, cá nhân trong lực lượng chống buôn lậu được nâng cao, tinh thần phối 

hợp, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp tiếp tục có chuyển 

biến tích cực. 

- Tình hình buôn lậu giảm, thị trường nội địa trên địa bàn cơ bản ổn định; 

môi trường đầu tư, kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tiếp tục 

được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định; quyền và lợi ích hợp pháp 

của người tiêu dùng và nhà sản xuất, kinh doanh hợp pháp tiếp tục được bảo vệ. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Hàng hóa từ bên kia biên giới vẫn nhập lậu qua một số đường mòn thuộc 

địa bàn các xã Tân Thanh, Tân Mỹ, thị trấn Đồng Đăng; trong khu vực nội địa 

vẫn tồn tại các điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, hàng giả nhập lậu; hoạt động vận 

chuyển nhập lậu xuất phát từ khu vực Tân Thanh, Tân Mỹ, Đồng Đăng theo 

quốc lộ 1A, 1B để vào sâu trong nội địa vẫn diễn biến phức tạp. 

- Tình trạng gian lận thương mại qua hoạt động xuất nhập luôn tiềm ẩn 

phức tạp các thủ đoạn vi phạm, như: Khai hải quan không đúng chủng loại hàng 

hóa, trà trộn hàng lậu, hàng cấm, hàng hóa nhập lậu trong các phương tiện vận 

chuyển hàng hóa nhập khẩu, lợi dụng quy định ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu để 

gian lận về nguồn gốc xuất xứ,… 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ trong thực 

hiện chốt chặn trên các đường mòn biên giới, trong thực hiện kiểm tra, xử lý các 

điểm tập kết, các phương tiện vận chuyển hàng lậu trong nội địa. 
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- Trách nhiệm của các đơn vị chức năng trực tiếp là nhiệm vụ kiểm tra, xử 

lý vi phạm về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa được 

nâng cao. 

- Một số quy định về hóa đơn bán hàng đã được kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền xem xét nhưng vẫn chưa được sửa đổi cho phù hợp, tiếp tục bị các 

đối tượng kinh doanh bất hợp pháp lợi dụng để hàng lậu lưu thông trên thị 

trường. 

- Một số quy định về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, kiểm tra hàng hóa 

nhập khẩu lỏng lẻo nên bị tổ chức, cá nhân kinh doanh lợi dụng để gian lận 

thương mại trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa (điển hình như: Vụ trà trộn, cất 

giấu gần 13 tấn pháo nổ trong hàng hóa nhập khẩu; các lô hàng nhập khẩu in 

nhãn bằng chữ nước thứ ba nhưng ghi Ma de in Chi Na bằng vật liệu dễ bóc, có 

dấu hiệu gian lận về xuất xứ đã được cơ quan Hải quan thông báo với cơ quan 

Quản lý thị trường phối hợp giám sát sau thông quan,..). 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆNNĂM 2020 

1. Nhiệm vụ chung 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, ý kiến 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ ngành liên 

quan, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả
(19)

, chú trọng kiểm tra, xử lý các điểm tập kết, phương tiện 

vận chuyển hàng hóa nhập lậu; việc xuất nhập cảnh trái phép, mang vác hàng 

lậu, xây dựng các công trình trái phép nhằm tiếp tay cho hoạt động buôn lậu tại 

các khu vực biên giới. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức cho 

người dân về tác hại của buôn lậu, tạo sự chuyển biến tích cực đối với người tiêu 

dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu của 

các đơn vị chức năng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sỹ trực tiếp 

nhiệm vụ chống buôn lậu có trình độ chuyên môn vững vàng, có ý thức trách 

nhiệm cao sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, 

đồng thời xử lý nghiêm và chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp 

thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi nhất theo 

                                                 
19Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 31/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả năm 2019; Kế hoạch số 454/KH-BCĐ 389 ngày 30/11/2018 của BCĐ 389 quốc gia về Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Công văn số 1265/UBND-KTTH ngày 20/12/2018 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Công văn số 24/TB-UBND ngày 

15/01/2019 về việc thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Hội 

nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;... 
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quy định cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu 

hợp pháp trên địa bàn phát triển. 

2. Một số giải pháp cụ thể 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quy định, các ngành thành viên Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện chủ động chỉ đạo các đơn vị triển khai 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để kịp thời nắm chắc diễn biến phát sinh trên 

thị trường, những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu để có 

những giải pháp xử lý cho phù hợp, đặc biệt là khu vực biên giới và các tuyến 

đường qua địa bàn tỉnh vào sâu trong nội địa, kiên quyết không để hình thành 

các đường dây, tụ điểm buôn lậu lớn, cụ thể: 

a) Trên khu vực biên giới: 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì chỉ đạo tiếp tục củng cố rào chắn 

tại các điểm nóng, phối hợp với Cục Hải quan tổ chức chốt chặn ở các đường mòn 

biên giới, các địa bàn trọng điểm, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái 

phép để buôn lậu; không để hình thành các đường dây, tụ điểm buôn lậu trên khu 

vực biên giới; xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ có biểu hiện tiêu cực, làm ngơ, tiếp 

tay cho buôn lậu. Phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan quản lý, giám sát chặt chẽ 

hoạt động tái xuất hàng hoá qua các khu vực cửa khẩu; đảm bảo các lô hàng kinh 

doanh tạm nhập tái xuất được thực xuất, không để xảy ra hiện tượng quay đầu hàng 

tái xuất vào trong nội địa tiêu thụ.  

- Cục Hải quan tiếp tục tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ hàng nhập khẩu 

tại các cửa khẩu, chống buôn lậu hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, 

hàng giả nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng 

cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ nhất là cán bộ làm công tác quản lý rủi ro; 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ xử lý các vụ việc vi phạm 

đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và 

công tác quản lý cán bộ. 

- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn chỉ đạo lực lượng phối hợp 

với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng kiểm tra, kiểm soát hàng hoá nhập 

khẩu, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định các lô hàng nhập khẩu không đảm 

bảo tiêu chuẩn nhập khẩu, nguồn gốc xuất xứ và vệ sinh an toàn thực phẩm, vi 

vi phạm về pháp luật Thú y; phối hợp tốt trong công tác xử lý hàng hóa, tang vật 

là động vật, sản phẩm động vật nhập lậu. 

- Ban Chỉ đạo 389 các huyện biên giới chịu trách nhiệm về quản lý địa 

bàn biên giới, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chức năng 

trên địa bàn đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, xuất nhập 

cảnh trái phép. 

b) Trong nội địa: 

- Công an tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 

triển khai, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, đầu nậu về 

buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả; quản lý, kiểm soát chặt chẽ các 
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phương tiện lưu thông có dấu hiệu vận chuyển hàng hoá nhập lậu trên các tuyến 

đường; tiếp tục rà soát các đối tượng cư trú bất hợp pháp trên địa bàn.  

- Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các lực lượng tiếp tục kiểm tra, rà soát các 

kho, điểm tập kết hàng hóa, các phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt trên 

quốc lộ 1A, 1B; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn quản lý và các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm về nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá, vi phạm trong kinh 

doanh xăng dầu, khoáng sản, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hoạt động bán hàng 

đa cấp, bán hàng không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận 

trong kinh doanh. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, 

thường xuyên nắm tình hình, tham mưu, đôn đốc thực hiện các kế hoạch công 

tác, chủ động đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện kiểm tra, kiểm soát.  

- Cục Thuế tăng cường quản lý, kiểm soát việc sử dụng hóa đơn, chứng từ 

nhất là các hộ kinh doanh; tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ việc in, sử dụng hóa 

đơn chứng từ, nhất là hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng đối với các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh khu vực biên giới.  

- Sở Y tế tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại thuộc 

lĩnh vực ngành y tế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành của tỉnh và tổ chức kiểm tra về an toàn thực phẩm các dịp 

cao điểm. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm 

soát hoạt động buôn bán lâm sản trái phép, hoạt động kinh doanh vật tư nông 

nghiệp; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với nông thủy hải sản; phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm soát, chống buôn lậu cây, con 

giống để phòng ngừa dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng. 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phối hợp, trao đổi thông tin với các 

cơ quan chức năng trên địa bàn để phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tiền Việt Nam 

giả nhập lậu; chủ trì, phối hợp liên ngành kiểm tra đối vớicác hoạt động kinh 

doanh vàng, thu đổi ngoại tệ cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Công Thương tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và thực 

hiện các giải pháp đảm bảo cung - cầu hàng hóa, phối hợp thực hiện bình ổn giá 

nhằm nâng cao thị phần các loại hàng hóa sản xuất trong nước; tăng cường công 

tác quản lý, phòng ngừa gian lận thương mại đối với các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực phân công và các mặt hàng thuộc 

diện quản lý chuyên ngành lưu thông trên thị trường. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc 

định giá tang vật vi phạm, hướng dẫn xử lý chi phí hợp lý, hợp lệ đối với các vụ 

việc bắt giữ buôn lậu; tham mưu hỗ trợ kinh phí, thưởng đột xuất các vụ việc 

điển hình cho các đơn vị chống buôn lậu đảm bảo kịp thời theo quy định; áp 

dụng các biện pháp bình ổn giá. 
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- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn về kỹ năng, 

nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; thực hiện bán phát mại hàng lậu tịch thu 

thanh lý; tăng cường công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định. 

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp 

các cơ quan chức năng kiểm tra, tuyên truyền về việc chấp hành luật giao thông, 

các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nhằm ngăn ngừa hoạt động 

buôn lậu, gian lận thương mại. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thanh tra, kiểm tra về nhóm 

mặt hàng, dịch vụ liên quan trong các hoạt động Lễ hội, du lịch, kịp thời tuyên 

truyền, ngăn chặn các hành vi kinh doanh văn hóa phẩm không rõ nguồn gốc, 

các loại hình dịch vụ văn hóa cấm kinh doanh. 

- Sở Khoa học và Công nghệ triển khai công tác thanh, kiểm tra nhà nước 

về đo lường, chất lượng hàng hóa, nhãn hàng hóa, các quy định về sở hữu trí tuệ. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông 

tấn, báo chí của tỉnh, của Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tăng cường 

đưa tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả.  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì chuyên mục “Chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả” trên sóng truyền hình; kịp thời phối 

hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh, với các báo, đài trung ương đưa tin về 

tình hình buôn lậu và công tác chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tăng cường chỉ 

đạo các tổ chức đoàn thể thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên 

không tham gia tiếp tay cho buôn lậu; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” rộng khắp trên địa bàn tỉnh. 

- Các ngành chức năng liên quan, Ban Chỉ đạo 389 các huyện và thành phố, 

chính quyền cấp cơ sở và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật của các tổ chức, các nhân kinh 

doanh; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ thông tin, kiểm 

tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại nhằm tạo điều 

kiện tốt nhất cho khả năng cạnh tranh của hàng hóa nội địa hợp pháp; sức mạnh 

tổng hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- VPTT Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (b/c);   

- Các sở, ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cơ quan TTr BCĐ 389 tỉnh; 

- CPVP, các Phòng CV, TTTH-CB;  

- Lưu: VT, KTTH (LC).  

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Công Trƣởng 



 16 

 


		2020-01-31T15:52:35+0700


		2020-01-31T15:52:35+0700


		2020-01-31T15:52:35+0700


		2020-01-31T15:53:30+0700




