
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  

Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp Tổng kết 

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

2019; triển khai Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

và nhiệm vụ năm 2020 

 

Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh tổ chức họp Tổng kết công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019; triển khai Kế hoạch Cao điểm 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và nhiệm vụ năm 2020, do đồng chí Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh chủ trì; tham dự có đại diện các cơ quan là thành viên và Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

 Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) báo cáo Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2019; triển khai Kế hoạch Cao điểm đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Canh Tý 2020 và nhiệm vụ năm 2020; ý kiến thảo luận của các thành viên 

dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh kết luận: 

1. Đánh giá chung về tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả năm 2019 

Năm 2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, 

hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa trên khu vực biên giới, cửa khẩu 

đường bộ cũng như thị trường nội địa vẫn còn diễn biến phức tạp. Bám sát chỉ 

đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 

quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan chỉ đạo các 

sở, ngành, lực lượng chức năng, các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vào các địa bàn trọng 

điểm như: Cửa khẩu Cha Lo, Cảng La, Cảng Gianh, các tuyến đường bộ, tuyến 

đường sắt, đường hàng không; các hàng hoá chủ yếu như: Ma tuý, vật liệu nổ, 

pháo nổ, các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng (thuốc lá, rượu, bia, đồ 

uống…), mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng điện tử, máy móc đã qua sử 

dụng, lâm sản, động vật quý hiếm, xăng dầu, khoáng sản…; đấu tranh chống 

gian lận thương mại, tập trung vào xác minh, rà soát hóa đơn của các cơ sở sản 

xuất kinh doanh nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi mua bán hóa đơn, sử dụng 

bất hợp pháp hóa đơn và hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế, gian lận thuế, 
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việc quản lý niêm yết giá, bán theo giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

du lịch và cơ sở kinh doanh hàng hoá thiết yếu; tăng cường quản lý bình ổn giá 

thị trường; trong đấu tranh chống hàng giả, tập trung vào các mặt hàng tiêu 

dùng, đặc biệt như rượu, nước giải khát, thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khoẻ của người tiêu dùng và các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo 

nhãn hàng hóa, xuất xứ Việt Nam.  

Trong năm 2019, các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý 2.802 

vụ (tăng 196 vụ so với năm 2018), với tổng số tiền phạt hành chính, tiền bán 

hàng tịch thu, tiền truy thu thuế và trị giá hàng tịch thu chưa bán là 

51.544.140.000 đồng (giảm 4.738.624.000 đồng so với năm 2018).  

Công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng cấm như pháo, ma túy, thuốc 

lá…, mặt hàng giả như giống cây trồng, hàng điện tử, hàng tiêu dùng…, các mặt 

hàng nhập lậu đã được các lực lượng chức năng triển khai có hiệu quả, kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn và  xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Công tác tuyền truyền 

được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả hoạt động được nâng cao. 

Những kết quả trên đã góp phần ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả, ổn định thị trường, bình ổn giá cả, bảo đảm lợi ích 

của người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh trong 

sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2019 vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục 

như: Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các mặt hàng 

như: Ma túy, pháo nổ, xăng dầu, khai thác, mua bán khoáng sản, thuốc lá, rượu, 

hàng điện tử, giống cây trồng... vẫn xảy ra trên một số tuyến, một số địa bàn và 

còn có xu hướng gia tăng (số vụ kiểm tra, xử lý năm 2019 tăng 196 vụ so với 

năm 2018), các đối tượng ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với 

các cơ quan chức năng. 

2. Một số nhiệm vụ tập trung triển khai Kế hoạch Cao điểm đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Canh Tý 2020 và nhiệm vụ năm 2020 

Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 08/01/2020 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và 

Báo cáo Tổng kết đã nêu rõ nhiệm vụ của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 

trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và năm 2020, yêu cầu các 

ngành thành viên tiếp tục triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trong 

đó tập trung một số nội dung sau: 

2.1. Bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, 

UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã triển khai và các chỉ đạo theo chuyên đề 

mới nổi lên, yêu cầu các ngành thành viên tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch 

của ngành để triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Xác định các tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm. Tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển, các tuyến đường bộ, đường 

sắt, cảng hàng không nội địa, các đường mòn, lối mở, cánh gà cửa khẩu, khu 

kinh tế cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các 
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trung tâm thương mại, các khu vực buôn bán khác trong nội địa nhằm kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 

hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng 

không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, các hành vi trốn thuế, gian lận 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, tập trung vào các mặt hàng: vũ khí, 

pháo nổ, ma túy, xăng dầu, các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên 

đán như: Thuốc lá, rượu, bia, thực phẩm, gia súc, gia cầm, bánh kẹo, hoa quả, 

hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp… đảm bảo ổn định thị trường. 

- Phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo nhãn hàng 

hoá, xuất xứ Việt Nam.  

2.2 Trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể đã phân công cho các ngành thành 

viên, các ngành tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng trong trao đổi, cung cấp thông tin. Trên cơ sở các chỉ đạo của Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các đơn vị 

thành viên chủ trì chủ động đề xuất phối hợp hoặc thành lập các đoàn liên ngành 

để kiểm tra lựa chọn theo từng lĩnh vực, mặt hàng, địa bàn, thời gian cụ thể. 

2.3. Tích cực công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng trong các lực 

lượng chức năng; tiếp tục chú trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức, viên chức và người lao 

động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ.  

2.4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền về chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao chất lượng, 

thời lượng phát sóng, tin bài để lên án, phê phán các hành vi vi phạm, cảnh báo; 

đồng thời biểu dương những tấm gương tốt trong công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; định hướng cho 

người dân, các tổ chức xã hội biết để thực hiện giám sát và cùng tham gia chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

2.5. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng kế hoạch định kỳ, chuyên 

đề cụ thể, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để 

tiến hành kiểm tra, xử lý, đặc biệt là các vấn đề nóng được xã hội quan tâm. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để các sở, ngành, 

địa phương liên quan biết và thực hiện./.   

                                                      
Nơi nhận:                                                              

- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                  
- Các thành viên dự họp; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;                                                                                                                                                           

- Báo QB ,Đài PTTH QB; 

- Lưu: VT, CVCN. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Ngọc 
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