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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 2019, triển khai 

nhiệm vụ năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

 

Ngày 17/01/2020 tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2019, triển 

khai nhiệm vụ năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả. Tham dự có đaị diêṇ lañh đaọ Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, 

UBND các huyện và thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Các Đồn 

Biên phòng, các Chi cục Hải quan cửa khẩu, các Đội Quản lý thị trường, Công 

an các huyện và thành phố Lạng Sơn, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh, Trạm KSLH Dốc Quýt, Đội 389 tỉnh. Sau khi theo dõi phóng sư ̣tổng hơp̣ về 

tình hình công tác chống buôn lâụ, gian lâṇ thương maị và hàng giả năm 2019, ý 

kiến tham gia của các thành viên dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kết luận như sau:    

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG   

Năm 2019, UBND tỉnh, Ban Chỉ đaọ 389 tỉnh quán triệt, triển khai kịp thời 

các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đaọ 389 quốc gia, Bộ 

ngành trung ương liên quan; chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác chống buôn lâụ, 

gian lâṇ thương maị và hàng giả. Các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng đa ̃

thực hiện nghiêm chỉ đaọ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Ban 

Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đaọ 389 tỉnh; chủ động xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện quyết liệt , đồng bộ nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác 

thông tin, tuyên truyền; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong tỉnh và giữa 

lực lượng chức năng của tỉnh với lực lượng chức năng trung ương được thực hiện 

tốt. Đặc biệt đã chỉ đạo, triển khai tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại 

khu vực biên giới tiếp tay cho buôn lậu; tổ chức rào chắn, chốt chặn tại các khu 

vực trọng yếu; bắt giữ, xử lý các kho tập kết hàng nhập lậu lớn, xử lý các phương 

tiện vận chuyển hàng nhập lậu trên các tuyến đường; xử lý các hành vi vi phạm sở 

hữu công nghiệp, giả nguồn gốc xuất xứ; bắt giữ, khởi tố nhiều vụ việc buôn lậu, 

chống đối người thi hành công vụ,… do đó tình hình  buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiềm chế, không để hình thành các 

đường dây, tụ điểm nóng về buôn lậu. Kết quả cụ thể trong năm 2019, các lực 

lượng chức năng đã kiểm tra 6.322 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 5.023 vụ 

(tăng 12,8% so với năm 2018), tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính trên 131,5 

tỷ đồng (tăng 14,48% so với năm 2018), khởi tố 397 vụ, 576 đối tượng. Bắt 343 

vụ, 622 đối tượng, thu giữ trên 122,7 kg (tương đương 370 bánh) heroin và 21.412 



 2 

viên và 5,348 kg ma tuý tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan; đã khởi tố mới 

308 vụ, 460 bị can; truy tố 315 vụ 456 bị can; đã xét xử 308 vụ, 448 bị cáo phạm 

tội về ma tuý. Bắt giữ 195 vụ, 253 đối tượng, thu trên 24 tấn pháo các loại, khởi 

tố 135 vụ, 165 bị can. 

Tuy nhiên công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn 

một số hạn chế đó là: Công tác chỉ đaọ, kiểm tra, đôn đốc của người đứng đầu môṭ 

số cơ quan, cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quyết liệt, có địa bàn, có thời điểm 

chưa kịp thời, để phát sinh diễn biến phức tạp về buôn lậu tại một số đường mòn 

qua biên giới (nhất là địa bàn huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng). Kỷ luật, kỷ 

cương hành chính có nơi, có lúc chưa nghiêm, trách nhiệm của người đứng 

đầu chưa cao, còn ngại va chạm; tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, 

chiến sĩ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu có địa bàn, đơn vị 

chưa quyết liệt. Tình trạng hàng giả, hàng có nguồn gốc từ nhập lậu, hàng 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn bày bán công khai ở nhiều nơi . Tình trạng 

lợi dụng chính sách quản lý rủi ro để buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng 

giả xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ,... chưa được phát hiện, xử lý triệt để. Công 

tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng có lúc có nơi thiếu chặt chẽ, thiếu 

đồng bộ. Công tác kiểm tra , kiểm soát hoaṭ đ ộng xuất nhập cảnh trái phép , vâṇ 

chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới chưa đươc̣ thưc̣  hiêṇ quyết liêṭ, triêṭ để; 

các kho hàng, điểm tâp̣ kết hàng lâụ trong nôị điạ ch ưa đươc̣ triêṭ phá hiêụ quả ; 

việc quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ chưa đươc̣ thưc̣ hiêṇ tốt. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới 

có được chuyển biến căn bản hơn, yêu cầu các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh, UBND các huyện và thành phố, các cơ quan, đơn vị, lực lượng 

chức năng liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc 

gia. Xác định các lĩnh vực công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường 

xuyên và Lạng Sơn vẫn là địa bàn trọng điểm. Đề cao trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ chống buôn lậu, tập trung quản lý 

tốt địa bàn, lĩnh vực phụ trách, xác định đúng đối tượng, phương thức, thủ đoạn 

buôn lậu để tổ chức đấu tranh có hiệu quả; không để xảy ra cán bộ, công chức, 

chiến sĩ dưới quyền tiêu cực, tham nhũng, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu.   

2. Các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện và 

thành phố thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phối hợp tổ chức thực hiện tốt, 

đồng bộ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đối với địa bàn, 

lĩnh vực phụ trách. 

3. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 

dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết xử lý, loại ra khỏi bộ 

máy những cán bộ, công chức, chiến sĩ tha hóa, biến chất tiếp tay cho buôn lậu.  
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4. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm, nhất là buôn lậu các mặt hàng khoáng sản, các hành vi sản xuất, kinh 

doanh hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh thú 

y,...; kịp thời truy tố, đưa ra xét xử những vụ việc bắt giữ lớn, điển hình được dư 

luận xã hội quan tâm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. 

5. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn 

thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân trong việc tuyên truyền công 

tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Trên khu vưc̣ biên giới 

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực 

lượng Hải quan kiểm tra, kiểm soát chă ṭ chẽ địa bàn quản lý, tổ chức chốt chặn 

tại các khu vực trọng điểm nhằm ngăn chăṇ hiệu quả tình trạng xuất nhập cảnh 

để mang vác hàng lậu trái phép qua biên giới, nhất là nhập lậu các mặt hàng cấm 

như: pháo nổ, ma tuý, tiền giả, các mặt hàng gia cầm giống và sản phẩm gia súc, 

gia cầm, các mặt hàng kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh,… không để 

hình thành các đường dây , tụ điểm phức tạp về vận chuyển hàng hóa trái phép 

qua biên giới.  

b) Cục Hải quan chỉ đạo lực lượng kiểm soát chặt chẽ theo quy trình để 

ngăn chặn hoạt động gian lận thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng duy trì chốt chặn, kiểm 

tra, kiểm soát chống buôn lậu tại các khu vực trọng yếu trên biên giới. 

c) UBND các huyện biên giới tăng cường chỉ đạo , đôn đốc các lưc̣ lươṇg 

chức năng thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, kiểm tra, nắm chắc 

tình hình địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chống buôn lậu; chỉ đạo Ban Chỉ đạo 

389 huyện đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu , gian lận thương mại , hàng giả, 

hàng cấm, xuất nhâp̣ cảnh trái phép,… nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020 và các địa bàn trọng điểm về buôn lậu như Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng.  

d) Các lực lượng kiểm dịch phối hợp với các cơ quan chức năng tại các 

cửa khẩu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng xuất nhập khẩu, kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháp luật thú y, an toàn vê ̣sinh 

thực phẩm, dịch bệnh lây nhiễm; phối hợp tốt trong công tác xử lý hàng hóa, 

tang vật là động vật, sản phẩm động vật nhập lậu. 

2. Trong nội địa 

a) Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố 

nắm bắt thông tin các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, đầu nậu về buôn 

bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và gian 

lận thương mại để đấu tranh, triệt phá; phối hợp với các lực lượng chức năng khác 

để hỗ trợ giải quyết các vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm và các vụ việc chống 

đối người thi hành công vụ.  
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b) Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường nội địa (tập trung quyết liệt tại các địa bàn trọng điểm như: Thị trấn Đồng 

Đăng, thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn,….), phát hiện và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, vi phạm sở hữu công nghiệp, 

hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 

các hành vi gian lận thương mại, các loại hình kinh doanh khác; chủ động phối 

hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, kiểm soát đối với các kho bãi, các 

điểm tập kết hàng hóa, các phương tiện vận chuyển hàng lậu dọc các tuyến quốc 

lộ; tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí, truyền hình 

của Trung ương và của tỉnh để tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức năng tỉnh. Đề cao trách 

nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm an toàn vệ sinh 

thực phẩm, hàng bình ổn giá, các loại thuốc tân dược, rượu, nước giải khát dịp 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; làm tốt nhiệm vụ Cơ quan 

thường trực của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

c) Cục Thuế tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý cấp phát hóa đơn, chứng 

từ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, nhất là khu vực cửa khẩu 

Tân Thanh, thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn,..; có 

biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng chuyển giá, khai báo gian dối về 

giá, chi phí để trốn thuế và các hành vi liên quan khác. 

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm tra, kiểm 

soát các cửa rừng, quản lý tốt việc khai thác các loại gỗ, ngăn chặt có hiệu quả hoạt 

động buôn bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép các mặt hàng lâm sản, động vật 

hoang dã; kiểm tra, xử lý các vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, 

thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón. 

đ) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về 

kinh doanh, cung ứng nhóm mặt hàng, dịch vụ liên quan trong các hoạt động Lễ 

hội, du lịch, kinh doanh văn hóa phẩm không rõ nguồn gốc, các loại hình dịch 

vụ văn hóa cấm kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, nhà nghỉ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tăng giá đột 

biến; phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường kiểm tra, xử lý hoạt động 

kinh doanh khí cười, rượu, thuốc lá nhập lậu trái phép trên địa bàn tỉnh. 

e) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn 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 và ngoài tỉnh, 

với các báo, đài trung ương đưa tin chính thống về tình hình buôn lậu và công 

tác chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh. 

g) Các sở, ngành thành viên khác của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND thành 

phố, UBND các huyện trong nội địa căn cứ chức năng , nhiêṃ vu ,̣ lĩnh vực, điạ 

bàn được phân công chủ động chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn 

lâụ, gian lâṇ thương maị và hàng giả; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 
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về công tác triển khai , công tác phối hợp của các lực lượng nhằm taọ sức maṇh 

tổng hơp̣ trong đấu tranh chống buôn lâụ, gian lâṇ thương maị và hàng giả. 

h) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND 

tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lâụ, gian lâṇ thương 

mại và hàng giả ; tăng cường công tác nắm tình hình, thu thập thông tin về buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng giả để phối hợp với các lực lượng chức năng tổ 

chức bắt giữ, xử lý hiệu quả.   

- Tổng hợp kiến nghị của các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố 

liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có bất cập, sở hở, 

ảnh hưởng đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để đề 

xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.  

- Chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, 

Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường và các cơ quan, lực lượng liên quan kết nối, 

chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

- Tham mưu kịp thời cho Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm tốt công tác 

thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và công 

tác xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả./.  
 

 

 

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

- VP TT BCĐ 389 quốc gia; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các cơ quan TV BCĐ 389 tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- CQTT BCĐ 389 tỉnh;  

- C, PVP; các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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