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Ngày 19/6/2020 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 cuộc họp sơ kết 6 tháng 

đầu năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tham 

dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Trưởng Ban 

Chỉ đạo 389 các huyện và thành phố, Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, Đội 389 

tỉnh. Sau khi nghe thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia 

của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh kết luận như sau:   

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các 

huyện và thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tổ chức đợt cao điểm 

Tết Canh Tý năm 2020 ngay từ đầu quý 4/2019; 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 cùng kỳ năm 2019, kiểm soát được giá cả thị trường. Đặc 

biệt là sau tết nguyên đán tình hình dịch bệnh Covid - 19 bùng phát tại Trung 

quốc, các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an, Dân quân tự vệ đã tổ chức 

chốt chặn tại các đường mòn lối mở biên giới, ngặn chặn tuyệt đối người XNC 

trái phép, chính vì vậy tình hình buôn lậu trên biên giới giảm hẳn. Ban chỉ đạo 

389 tỉnh và các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong nội địa, tình hình thị trường nội địa trên địa 

bàn cơ bản ổn định, nhất là trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh covid-19 không có hiện tượng tăng giá, ép giá, găm hàng, khan hiếm 

hàng hóa, tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường; các lực lượng chức năng tại 

cửa khẩu và trong nội địa có phối hợp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ kép 

vừa tuyên truyền phòng, chống dịch, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế, tạo 

điều kiện thuận lợi nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, ngăn 

chặn, xử lý kịp thời các hành vi xuất lậu các mặt hàng khẩu trang, vật tư y tế 

phòng chống dịch sang Trung Quốc; quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu 

dùng và nhà sản xuất, kinh doanh hợp pháp tiếp tục được bảo vệ. 
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Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 

2.133 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (bằng 82,93% so 

với cùng kỳ năm 2019); xử phạt vi phạm hành chính 1.692 vụ (bằng 85,5% so 

với cùng kỳ năm 2019). Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính: 36.691.604.000 

đồng(bằng 70,76% so với cùng kỳ năm 2019). Đã khởi tố 163 vụ (bằng 98,79% 

so với cùng kỳ năm 2019); 232 đối tượng (bằng 104,04% so với cùng kỳ năm 

2019). Để đạt được những kết quả trên là có sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, 

UBND các cấp và sự chủ động, cố gắng của các đơn vị trong việc thực hiện 

nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo cho việc xuất nhập 

khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu được diễn ra thuận lợi. UBND tỉnh biểu dương 

các lực lượng tại các cửa khẩu, Công an, Quản lý thị trường, Báo, Đài Phát 

thanh và Truyền hình đã tích cực thực hiện tốt các công việc theo chức năng, 

nhiệm vụ được tỉnh giao. 

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế đó là tình trạng gian lận 

thương mại qua hoạt động xuất nhập 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; có tình trạng lợi dụng vận chuyển hàng 

lậu qua đường bưu điện; hoạt động kinh doanh hàng hóa qua thương mại điện tử 

trên thị trường nội địa phát triển mạnh mẽ, nhất là mùa dịch covid-19 vừa qua 

nhưng khó khăn trong kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chế độ hóa đơn 

chứng từ, nghĩa vụ nộp ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Dự báo trong thời gian tới tình hình buân lậu còn tiềm ẩn phức tạp tại một 

số địa bàn như Ga Đồng Đăng, cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị...Để công tác đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chuyển biến tích cực 

hơn nữa 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG  

1. Các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 cấp 

huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, ý kiến 

chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 

công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, 

tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

Tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trong tình hình mới; Công văn số 412/UBND-KGVX ngày 23/4/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới. 

2. 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 

ngành, địa phương, đơn vị liên quan; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng, kịp thời động viên khích lệ tinh thần cho cán bộ, công chức, chiến sỹ 

trực tiếp nhiệm vụ chống buôn lậu; đảm bảo thực hiện việc điều động, thay đổi 

vị trí cán bộ phù hợp để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng xảy ra; kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm  đối với những cán bộ, công chức, chiến sỹ có dấu hiệu 
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tiêu cực, tiếp tay cho buôn lậu, để phát sinh diễn biến phức tạp, nổi cộm về 

buôn lậu trên địa bàn tỉnh.  

3. Phối hợp với cơ quan báo chí, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh về việc 

chấp hành các quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng 

trong việc lựa chọn những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng; nâng cao 

nhận thức cho nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

Thủ trưởng các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Trưởng Ban 

Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các đơn 

vị tập trung lực lượng triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, trinh sát, nắm 

tình hình, tổ chức kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu có hiệu quả, 

không để hình thành đường dây, tụ điểm, điểm nóng về buôn lậu diễn ra tại địa 

bàn, lĩnh vực phụ trách. Cụ thể: 

1. Trên khu vực biên giới 

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng tiếp tục duy trì tuần 

tra, chốt chặn trên biên giới, ngăn chặn triệt để hoạt động buôn lậu, vận chuyển 

trái phép hàng hóa qua biên giới (Tiếp tục duy trì 146 chốt chặn tại biên giới); 

làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống dịch Covid-19; thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ; chủ động 

phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền cho người 

dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái 

phép hàng hóa qua biên giới.  

b) Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị Hải quan trực thuộc tiếp tục triển khai 

thực hiện tốt kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 

giới; thường xuyên thu thập thông tin về doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập 

khẩu, tập trung vào nhóm mặt hàng có thuế xuất cao, mặt hàng xuất nhập khẩu 

có điều kiện, nhập khẩu theo hạn ngạch, hàng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, 

hàng chuyển khẩu, khai báo hải quan tại cửa khẩu nội địa để có kế hoạch phòng 

chống hợp lý; phối hợp nắm chắc địa bàn, tuyên truyền vận động quần chúng tố 

giác, cung cấp thông tin, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển 

trái phép hàng hóa qua biên giới; thường xuyên trao đổi, phối hợp với Hải quan 

Nam Ninh trong công tác chống buôn lậu giữa hai bên. 

c) Ban chỉ đạo 389 các huyện biên giới quản lý tốt địa bàn, tập trung chỉ đạo 

các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ các hành 

vi buôn lậu, nhất là các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng có ảnh hưởng đến sức khoẻ 

con người, vật nuôi và môi trường, không để phát sinh phức tạp về buôn lậu đối với 

địa bàn quản lý.  

Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ 

đạo để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống buân lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả  
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d) 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. 

2. Trong nội địa 

a) Cục Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý việc cấp phát, sử 

dụng hóa đơn chứng từ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại trên địa 

bàn tỉnh nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc gian lận về nguồn gốc hàng hóa, giá 

trong ghi hóa đơn bán hàng; xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng bất hợp pháp 

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

b) Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm chắc địa bàn, chủ 

động phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, hàng cấm, trong đó tập trung vào các mặt hàng y tế liên quan đến 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các hoạt động mua bán, vận chuyển tàng trữ 

các loại pháo, đồ chơi bạo lực, vũ khí thô sơ, ma tuý,...  

c) Cục Quản lý thị trường: 

- Chỉ đạo lực lượng 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; tăng cường 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 nông nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; tăng cường kiểm soát thị 

trường hàng hóa kinh doanh thông qua giao dịch thương mại điện tử. 

- Làm tốt vai trò 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 thị trường; phối 

hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trên địa bàn.  

- Chỉ đạo Trạm KSLH Dốc Quýt, Đội 389 tỉnh tăng cường công tác nắm 

tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trong 

thực hiện nhiệm vụ. 

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

các đơn vị liên quan tăng cường các đợt tuần rừng, kiểm tra, ngăn chặn việc khai 

thác gỗ trái phép và hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản, động vật 

hoang dã; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vật tư nông nghiệp, 

thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. 

đ) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí 

của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin về công tác chỉ đạo, triển khai 

chống buôn lậu của tỉnh; tăng cường kiểm tra, xử lý hành hành vi vi phạm trong 
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lĩnh vực bưu chính, viễn thông, in ấn, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến 

điện, nhất là các hành vi đưa tin sai sự thật trên các mạng xã hội,...  

e) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan có liên quan duy trì chuyên mục “Chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”; tăng cường tuyên truyền về tình 

hình buôn lậu, công tác đấu tranh chống buôn lậu, các vụ việc bắt giữ, xử lý của 

các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, nhất là các vụ việc lớn, điển hình; chủ 

động phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí trung ương 

để kịp thời đưa tin về tình hình chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh.    

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

389 các huyện trong nội địa và thành phố căn cứ chức năng, nhiệm 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.  

3. Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban 

chỉ đạo 389 các huyện và thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý 

cán bộ, chiến sỹ, chống và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, thực hiện nghiêm 

việc điều chuyển, luân chuyển người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chức năng để 

phức tạp về buôn lậu đối với lĩnh vực, địa bàn phụ trách; không để xảy ra các vụ 

việc buôn lậu nghiêm trọng đối với địa bàn, lĩnh vực quản lý, phụ trách./.  
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở, ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- CQ TT BCĐ 389 tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

 

 

Dương Văn Chiều 
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