
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT 

V/v tăng cường công tác đấu 

tranh chống buôn lậu các mặt 

hàng vật tư y tế 

Lạng Sơn, ngày         tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 - Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Qua công tác nắm tình hình cho thấy, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn xuất hiện tình trạng nhập lậu, buôn bán, vận chuyển, thu gom các mặt 

hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế đã qua sử dụng. Để thực hiện nghiêm túc 

công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid – 19, đồng thời kịp thời ngăn chặn, 

không để phát sinh diễn biến phức tạp các điểm nóng, nổi cộm về buôn lậu, kinh 

doanh mặt hàng khẩu trang giả, khẩu trang y tế, găng tay y tế đã qua sử dụng 

trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 

14/01/2020 của UBND tỉnh về đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh 

hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 31/01/2020 của 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2020 và một số văn bản chỉ đạo khác nhằm tăng 

cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng 

phòng chống dịch COVID-19.  

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh duy trì thường 

xuyên các lán chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn biên giới giới, tích cực 

tuần tra, tổ chức ngăn chặn triệt để không để xảy ra hoạt động xuất nhập cảnh 

trái phép qua địa bàn phụ trách; giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm 

các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá để đưa các mặt hàng 

vật tư y tế đã qua sử dụng vào nội địa.  

3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với các lực 

lượng chức năng trinh sát, rà soát toàn bộ địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý 

các đối tượng thu gom, tái chế, đưa vào tiêu thụ các mặt hàng khẩu trang, găng 

tay y tế đã qua sử dụng; sử dụng các hóa chất độc hại, không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ để sản xuất các loại dung dịch sát khuẩn,...;chủ động phối hợp với các lực 

lượng trên tuyến biên giới chặn bắt, xử lý các đối tượng xuất nhập cảnh, xuất 

nhập khẩu trái phép; sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng khi có yêu 

cầu, đề xuất. 

4. Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc 

chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng thu thập thông tin, nắm chắc diễn biến 

tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng vật tư y tế, nhất là khẩu trang, găng tay, 
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dung dịch sát khuẩn,... chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương áp dụng 

các biện pháp nhằm bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm 

hàng hóa cục bộ, nhất là đối với các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19. 

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình hoạt động của 

các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu vực bến bãi, kho 

hàng, các điểm tập kết hàng hóa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng vật tư 

y tế, thiết bị y tế; các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua địa bàn để kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển các mặt 

hàng vật tư y tế đã qua sử dụng, vật tư y tế giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua 

địa bàn phụ trách. 

5. Sở Y tế rà soát các trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo công tác phòng dịch 

COVID-19; chủ trì, phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ 

động chuẩn bị cung cấp các loại vật tư y tế nhằm đảm bảo công tác phòng dịch 

như: khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn cho các lực lượng chức năng phục vụ 

công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả.  

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Lạng Sơn tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động của các cơ quan, 

lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng 

tung tin thất thiệt gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến diễn biến 

tình hình thị trường.   

7. UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, điều hành đối với địa 

bàn phụ trách; lãnh đạo UBND huyện, thành phố phải trực tiếp bám sát tình hình 

thị trường, tình hình buôn lậu; chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị 

nếu để xảy ra diễn biến phức tạp, nổi cộm về hoạt động buôn bán mặt hàng khẩu 

trang, găng tay y tế giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chịu trách 

nhiệm nếu để lực lượng khác đến địa bàn phát hiện, kiểm tra điểm sản xuất khẩu 

trang, găng tay y tế giả, thu mua gom khẩu trang, găng tay y tế đã qua sử dụng.  

 Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát tại địa bàn, kiểm tra, xác định và 

chấn chỉnh trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý 

địa bàn nếu để xảy ra tình hình phức tạp như các thông tin đã phản ánh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 QG (b/c);   

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 

- C,PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Xuân huyên 
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