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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm đánh giá công tác phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác thu ngân sách trên địa 

bàn huyện và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

  

 Ngày 17/6/2021 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác thu ngân sách 

trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và 

chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện; đồng chí Lộc Quàng Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban 

chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện (Ban chỉ đạo 389 

huyện), Trưởng Ban chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước huyện – Chủ trì hội nghị; các 

thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện, 

thành viên Ban chỉ đạo nhu ngân sách nhà nước huyện; Lãnh đạo Kho bạc nhà 

nước huyện. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến thảo luận, ý kiến chỉ đạo của đồng 

chí Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lộc Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện 

kết luận như sau: 

 I. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG 

MẠI VÀ HÀNG GIẢ 

 Trong 6 tháng đầu năm tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát. Ban chỉ đạo 389 huyện đã thực hiện tốt 

công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường 

trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, nhất là trong thời gian thực hiêṇ các biêṇ pháp 

phòng chống dịch bêṇh covid-19 không có hiêṇ tượng tăng giá, ép giá, găm hàng, 

khan hiếm hàng hóa… 

 Kết quả trong 6 tháng đầu năm các lực lượng chức năng đã kiểm tra 153 vụ, 

xử phạt vi phạm hành chính 121 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 

320.366.000đ. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: tình 

hình kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng 

hóa quá hạn sử dụng, niêm yết giá, an toàn thực phẩm… vẫn còn xảy ra, đặc biệt 

trong thời gian tới là thời điểm vào vụ thu mua nguyên liệu thuốc lá lá. 

 Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn huyện có chuyển biến hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2021. UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Đội quản lý thị trường số 5 – Tổ địa bàn Bắc Sơn 
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- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác 

tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về viêc̣ chấp hành các 

quy định của pháp luật sản xuất kinh doanh và  công tác phòng, chống dịch Covid-

19; tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng trong viêc̣ lựa chọn những sản phẩm 

an toàn, có nguồn gốc rõ ràng; khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua 

sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có tem, mác…  

- Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu 

tranh với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm; chú 

trọng việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ, găm hàng 

nhất là hành vi tăng giá đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, vật tư y tế… 

tăng cường tuần tra, kiểm soát, thắt chặt hơn nữa việc quản lý các loại hàng hóa 

lưu thông qua địa bàn huyện. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

- Thống kê danh sách số liệu các xã đã xác nhận cho Doanh nghiệp đầu tư 

kinh doanh thu mua nguyên liệu thuốc lá lá trên địa bàn huyện. Báo cáo UBND 

huyện trong tháng 6/2021. 

- Chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiêṇ kiểm tra, kiểm 

soát thị trường, đặc biệt là việc kinh doanh nguyên liệu thuốc lá lá trên địa bàn 

huyện trong thời gian tới. 

 2. Công an huyện 

 - Chủ trì phối hợp với Đội quản lý thị trường, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường tuyên truyền định hướng bằng nhiều hình thức trong công tác đấu tranh, 

phòng chống các loại tệ nạn xã hội như Ma túy, tín dụng đen, quản lý vũ khí quân 

dụng, lừa đảo trên không gian mạng… 

 - Phối hợp với Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tiếp tục quản lý, 

thắt chặt hàng hóa lưu thông qua địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  

 3. Hạt Kiểm lâm huyện 

 Tăng cường công tác kiểm tra tuần rừng, kịp thời phát hiện, xử lý các hành 

vi vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là các hành vi phá rừng, 

buôn bán động vật rừng hoang dã… 

 4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

 Phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường, công an huyện và các cơ quan liên 

quan tăng cường tuyên truyền về tình hình buôn lậu, công tác đấu tranh chống 

buôn lậu, các vụ viêc̣ bắt giữ, xử lý của các lực lượng chức năng trên địa bàn 

huyện. 

 5. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện căn cứ chức năng, 

nhiêṃ vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công chủ động chỉ đạo triển khai công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về công tác triển khai, công tác phối hợp của các lực lượng nhằm tạo 

sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả. 
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 6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu, gian lận và hàng giả. Tổ chức 

kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu có hiêụ quả, không để hình thành 

đường dây, tụ điểm, điểm nóng về buôn lậu diễn ra tại địa bàn. 

 II. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 Trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid - 19 cùng với một 

số loại dịch bệnh khác trên cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tính đến thời điểm ngày 

15/6/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 55,36% dự toán tỉnh giao, 

53,78% dự toán huyện giao và bằng 76,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu ngân 

sách còn thấp so với cùng kỳ do số lượng doanh nghiệp, hộ nộp thuế khoán xin 

miễn giảm thuế và xin ngừng, nghỉ kinh doanh tăng. Công tác quản lý thu thuế đối 

với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng, thuế xây dựng cơ bản tư 

nhân trên địa bàn huyện hiện nay vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa chấp hành 

nghiêm túc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật, 

gây thất thu cho ngân sách nhà nước.  Một số địa phương hiện nay tỷ lệ thu các 

loại thuế, phí đạt thấp so với chỉ tiêu giao… 

 Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, phấn đấu thu  đạt và vượt 

chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 đã được giao. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

sau: 

 1. Chi cục Thuế khu vực IV 

 - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

tổ chức rà soát, kiểm tra các phương tiện vận tải và xe máy chuyên dùng để đưa 

vào quản lý; tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc thu thuế đối 

với các phương tiện kinh doanh trên. Hoàn thành trong tháng 6/2021. 

 - Rà soát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tự kê khai thuế của các doanh 

nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh; quản lý chặt chẽ các hộ giao khoán và 

tiếp tục thực hiện tốt công tác khoán thu, đảm bảo sát với thực tế phát sinh doanh 

thu, không để xảy ra tình trạng lợi dụng dịch bệnh để trốn thực hiện nghĩa vụ tài 

chính đối với nhà nước, gây thất thu cho ngân sách. 

 - Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn xem 

xét việc thực hiện thu thuế đối với các khoản thu từ khai thác nước dưới đất, khai 

thác khoáng sản, các khoản thu từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất… 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý thu thuế triệt để trong lĩnh vực 

xây dựng cơ bản tư nhân. 

 - Tổng hợp, cập nhật kết quả thu thuế trên địa bàn huyện báo cáo Thường 

trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện vào các ngày 15 và 30 hằng tháng. 
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 - Tham mưu giải pháp cụ thể để triển khai việc thu thuế trên địa bàn huyện 

đạt kết quả cao nhất. 

 2. Đội quản lý thị trường số 5 – Tổ địa bàn Bắc Sơn 

Tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát 

thị trường, kiểm tra việc sử dụng hóa đơn chứng từ; kiểm tra hàng hóa trên các 

phương tiện lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt là việc kinh 

doanh, thu mua nguyên liệu thuốc lá lá của các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện. 

3. Công an huyện 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, 

chứng từ hoặc hóa đơn chứng từ không hợp lệ. 

- Chủ động phối hợp với Chi cục Thuế và các cơ quan liên quan, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện việc kiểm tra, thu thuế đới với các trường hợp vi phạm trong 

các lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vận tải, kinh doanh thuốc lá lá… 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát lại các quỹ đất trên địa 

bàn huyện, tham mưu đề xuất xử lý các khu đất không còn nhu cầu sử dụng hoặc 

sử dụng không hiệu quả đưa vào quy hoạch để ttổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước. 

- Phối hợp với Chi cục Thuế, UBND các xã, thị trấn rà soát thực hiện tốt 

việc thu thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuế khai thác khoáng sản, khai 

thác nước dưới đất, thuế mặt nước… 

5. Đề nghị Kho bạc Nhà nước huyện 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thu ngân 

sách đối với các dự án đầu tư xây dựng triển khai trên địa bàn huyện. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đến đối tượng nộp thuế thực hiện 

nghiêm túc nghĩa vụ tài chính với nhà nước và công tác phục hồi sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Rà soát, kiểm tra từng loại sắc thuế, đặc biệt là những sắc thuế thu đạt thấp, 

có phương án đảm bảo hoàn thành thu đạt và vượt chỉ tiêu giao. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để giải quyết những khó 

khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thu thuế trên địa bàn quản lý. 

Báo cáo UBND huyện theo quy định. 

- Khẩn trương cung cấp thông tin các doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh thuốc 

lá trên địa bàn gửi về Đội quản lý thị trường số 5 – Tổ địa bàn Bắc Sơn để tổng 

hợp, quản lý thu thuế theo quy định. Hoàn thành trước 25/6/2021. 
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- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại các quỹ đất 

công, các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khai thác nước dưới đất… 

để thực hiện việc thu thuế theo quy định. 

 8. Các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện 

 Theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn quản lý tiếp tục thực hiện tốt công tác thu 

ngân sách nhà nước năm 2021, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao đối với 

từng khoản thu, sắc thuế. 

 Ủy ban nhân nhân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP, CV VP HĐND và UBND huyện;  

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Vũ Quang Hiển 
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