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KẾ HOẠCH 

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước,  

trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng 

lậu, hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo chất lượng, 

vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và các hành vi gian lận thương mại trên 

địa bàn tỉnh, huyện; bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất và người tiêu dùng, 

góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi năm 2019. 

- Kiểm soát được tình hình buôn lậu, không để hình thành các đường dây, 

tụ điểm buôn bán, vận chuyển, chứa chấp hàng lậu lớn trên địa bàn, gây bức xúc 

trong quần chúng nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phải thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức 

năng tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

(BL,GLTM&HG), việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. 

- Hành vi vi phạm của đối tượng BL,GLTM&HG phải được kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Nghiêm cấm các hành vi tùy tiện kiểm tra, kiểm soát hoặc có các hành vi 

cố tình gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp; có hành vi bao 

che, tiếp tay, nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, 

công chức, chiến sỹ trong các lực lượng chức năng chống buôn lậu. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, triển khai rộng rãi các Chỉ thị, Nghị 

quyết, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về công tác chống 

BL,GLTM&HG tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức và người lao động 

trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định trong công 

tác chống BL,GLTM&HG. 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân biết những tác hại của 

BL,GLTM&HG qua đó không kinh doanh hàng lậu, không tiếp tay cho các đối 

tượng buôn lậu, không chứa chấp hàng lậu, không tiêu dùng hàng lậu, hàng giả. 
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 - Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin, bài về 

hoạt động chống BL,GLTM&HG của các lực lượng chức năng, những vụ việc 

điển hình, những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật trong 

chống BL,GLTM&HG, trong sản xuất, kinh doanh, quy định về đảm bảo 

VSATTP. 

2. Công tác kiểm tra, kiểm soát 

a) Về mặt hàng: Tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng sau: 

- Ma túy, tiền giả, pháo các loại, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, vũ khí 

thô sơ, công cụ hỗ trợ,… là những mặt hàng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức 

khỏe, đời sống của nhân dân, đến trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. 

- Thực phẩm, phụ gia chế biến thực phẩm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập 

lậu, các mặt hàng thực phẩm không đủ điều kiện lưu thông, có nguy cơ cao về 

mất VSATTP; các loại thuốc tân dược, dược liệu, thực phẩm chức năng giả, 

kém chất lượng,… là những mặt hàng có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe, 

quyền lợi của người tiêu dùng. 

- Những mặt hàng tiêu dùng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian 

lận về chủng loại, giá khác: Là những mặt hàng ảnh hưởng đến sản xuất trong 

nước, môi trường kinh doanh, quyền lợi của người tiêu dùng. 

- Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, than, khoáng sản, động vật hoang dã, 

các lâm sản quý hiếm, … 

b) Về nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra, kiểm soát các hành vi: Lợi dụng kẽ hở trong thủ tục hải quan về 

ưu đãi miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, khai báo sai về số lượng, chủng loại, gian 

lận định mức nguyên phụ liệu hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn 

thuế; lợi dụng kẽ hở quy định chế độ hóa đơn chứng từ hàng hóa lưu thông trên 

thị trường để sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn 

lưu thông hàng hóa nhập lậu. 

- Kiểm tra, xử lý các đường dây, tụ điểm nhập lậu, sản xuất, vận chuyển, 

kinh doanh các mặt hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, 

không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng quá hạn sử dụng, kém chất 

lượng, chưa qua kiểm dịch. 

- Kiểm tra các quy định về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, việc 

lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng, ép giá, tung tin thất thiệt gây rối tình 

hình thị trường. 

- Kiểm tra việc thực hiện đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa,… 

- Kiểm tra các hoạt động về chuyển tiền trong hệ thống ngân hàng trong 

nước và quốc tế, hoạt động dịch vụ thu đổi tiền lẻ, ngoại tệ; các hoạt động kinh 

doanh, dịch vụ du lịch, ăn uống, trông giữ phương tiện giao thông trong mùa Lễ 

Hội đầu xuân,… 
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III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

Các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện, các lực lượng chức năng, 

UBND các xã, thị trấn cần thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, 

Ngành, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 

tỉnh, của huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo 389 huyện, tăng cường công tác 

chỉ đạo, kiểm tra thực hiện công tác chống buôn lậu đối với lĩnh vực, địa bàn 

phụ trách; chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát phù 

hợp với địa bàn, lĩnh vực quản lý, thường xuyên nắm chắc tình hình 

BL,GLTM&HG để tổ chức triển khai đấu tranh có hiệu quả. Đồng thời cần làm 

tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền 

hà trong thực thi công vụ; thường xuyên nắm tình hình địa bàn để triển khai có 

trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể như sau: 

1. Đội Quản lý thị trường số 6:  

- Chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 

chức năng khác tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện, xử lý 

nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là hành vi lợi dụng chế độ hóa đơn chứng từ 

để hợp thức hóa hàng nhập lậu; Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối 

với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu; 

kiểm soát diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, không để xảy ra tình trạng tung 

tin gây rối loạn thị trường; kiểm tra việc thực hiện đo lường, chất lượng hàng 

hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.  

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 huyện kịp thời chỉ đạo các lực lượng 

chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả, không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn lậu lớn trên địa bàn. 

2. Công an huyện: Tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm 

phát hiện và xử lý triệt để các đường dây, tụ điểm, các đối tượng buôn bán, vận 

chuyển, tàng trữ hàng lậu trên địa bàn huyện; sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng chức 

năng trong công tác chống buôn lậu; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, 

hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, chống người thi 

hành công vụ.. 

3. Chi cục thuế huyện: Tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn, 

chứng từ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại trên địa bàn nhằm 

ngăn chặn có hiệu quả hành vi gian lận về nguồn gốc hàng hóa, giá ghi trong 

hóa đơn bán hàng; xử lý nghiêm các hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để 

hợp thức hóa cho hàng hóa nhập lậu, mua bán hóa đơn trái phép. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với các lực lượng chức 

năng, tăng cường thanh kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ liên quan 

đến thực phẩm, dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nhằm 

đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp, tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATTP đối với sản phẩm nông nghiệp; 

các hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng, hàng giả; 
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thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón... không đảm bảo chất lượng, 

không rõ nguồn gốc phát sinh trên địa bàn. 

6. Hạt Kiểm lâm huyện: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các đối 

tượng khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép, các 

cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản trên địa bàn huyện. 

7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phối hợp, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử 

lý các vi phạm về ATTP đối với các mặt hàng thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý. 

Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, các ngành chức năng đề xuất 

thực hiện các phương án bình ổn giá; thường xuyên nắm tình hình thị trường các 

mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với các lực lượng chức năng 

tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đăng ký giá, 

kê khai giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết; phối hợp thực hiện các phương 

án bình ổn giá. Xem xét, tham mưu cân đối kinh phí phục vụ có hiệu quả cho 

công tác chống buôn lậu.  

9. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát các 

hoạt động kinh doanh, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý tại các điểm diễn ra Lễ 

hội, các khu vui chơi, giải trí, du lịch; đấu tranh chống các hành vi vi phạm 

quyền tác giả và quyền liên quan, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng văn hóa 

phẩm nhập lậu trên địa bàn đảm bảo các hoạt động dịch vụ du lịch, Lễ hội xuân 

diễn ra vui tươi, lành mạnh và an toàn. 

- Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để thu thập 

thông tin, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về công tác 

chống BL, GLTM&HG; chú trọng tuyên truyền về vấn đề đảm bảo vệ sinh 

ATTP, các vụ việc bắt giữ hàng cấm, hàng giả, các hành vi sai phạm về pháo 

trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các tháng có Lễ hội đầu năm. 

10. Các ban, ngành, các thành viên của Ban Chỉ đạo 389 huyện: Căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện công tác tuyên 

truyền, kiểm tra, kiểm soát chống BL, GLTM&HG trên địa bàn, lĩnh vực liên 

quan nhằm góp phần đạt hiệu quả cao trong thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 

389 huyện. 

11. UBND các xã, thị trấn: Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng 

trong kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm; thực 

hiện công tác tuyên truyền giáo dục trong nhân dân chấp hành các quy định của 

pháp luật về chống BL, GLTM&HG, vận động nhân dân tố giác các hành vi vi 

phạm. 

12. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện Bắc Sơn: Phối hợp với các tổ chức 

đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân không tham gia vận 

chuyển và tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu; tuyên truyền về tác hại của 

những mặt hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không đảm 
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bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; định hướng cho người tiêu dùng biết 

và lựa chọn những mặt hàng an toàn.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2018 đến hết Quý I năm 2019. 

2. Triển khai thực hiện: Căn cứ nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch này và 

theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, trưởng các đơn vị, bộ 

phận thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện đạt hiệu quả. 

3. Chế độ báo cáo 

Các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện thực hiện chế độ báo cáo về 

tình hình, kết quả thực hiện định kỳ; báo cáo đột xuất, vụ việc điển hình theo 

quy định. 

Giao Đội Quản lý thị trường số 6 theo dõi, tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo 

389 huyện đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo 

theo quy định. 

Yêu cầu các ban, ngành, các thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện và UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ 389 tỉnh Lạng Sơn (B/c); 

- T.Tr BCĐ 389 tỉnh (Cục QLTT Lạng Sơn); 

- Thường trực Huyện uỷ (B/c);  

- Thường trực HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện;  

- C, PVP HĐND-UBND huyện; 

- Các đơn vị thành viên BCĐ 389 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 - Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Trần Huy 
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