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KẾ HOẠCH
Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-BCĐ389 ngày 18/12/2021 của Ban Chỉ đạo
389 tỉnh Lạng Sơn về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Chỉ đạo 389 huyện
Hữu Lũng ban hành Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm
Dần năm 2022 với nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:
- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo 389
huyện đối với các lực lượng chức năng về công tác chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả; ngăn chặn có hiệu quả việc buôn bán, vận chuyển hàng
cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và các hành vi gian lận thương mại
trên địa bàn huyện, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán, góp
phần bảo đảm bình ổn giá, bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất và người tiêu
dùng, sức khỏe của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Kiểm soát được tình hình thị trường, không để hình thành các đường dây,
tụ điểm buôn bán, vận chuyển, chứa chấp hàng lậu lớn trên địa bàn, gây bức xúc
trong quần chúng nhân dân.
2. Yêu cầu:
- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phải thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức
năng tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo
có trọng tâm, trọng điểm song song với các biện pháp bình ổn thị trường, phòng,
chống dịch COVID-19, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
- Hành vi vi phạm của đối tượng phải được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Nghiêm cấm các hành vi tùy tiện kiểm tra, kiểm soát hoặc có hành vi cố
tình gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp; có hành vi bao che,
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tiếp tay, nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công
chức, chiến sỹ trong các lực lượng chức năng chống buôn lậu.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác tuyên truyền:
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, văn
bản của cơ quan có thẩm quyền, các quy định của pháp luật về lĩnh vực này tới
toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm
nâng cao ý thức chấp hành các quy định trong công tác chống buôn lậu, không bảo
kê, tiếp tay, chứa chấp hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cá nhân biết những tác hại của
hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; không kinh doanh, chứa chấp, tiêu thụ hàng lậu,
hàng cấm, hàng giả, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên thông tin đại chúng đưa tin, bài về
hoạt động chống buôn lậu của các lực lượng chức năng, những vụ việc điển hình,
những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật trong lĩnh vực sản xuất
kinh doanh, pháp luật về VSATTP.
2. Công tác kiểm tra, kiểm soát
a) Về mặt hàng:
- Đối với ma túy, tiền giả, pháo các loại, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, vũ
khí thô sơ, công cụ hỗ trợ,... là những mặt hàng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe,
đời sống của nhân dân, đến trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, do vậy các lực
lượng chức năng cần tích cực sử dụng các phương pháp nghiệp vụ, các phương tiện
kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng pháp
luật, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.
- Đối với mặt hàng thực phẩm, phụ gia chế biến thực phẩm, sản phẩm gia
súc, gia cầm nhập lậu, các mặt hàng thực phẩm không đủ điều kiện lưu thông, có
nguy cơ cao về mất VSATTP; các loại thuốc tân dược, dược liệu, vật tư y tế, mỹ
phẩm, thực phẩm chức năng giả, không đảm bảo chất lượng,... là những mặt hàng
có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và
công tác phòng chống dịch COVID-19, các ngành chức năng cần tăng cường công
tác phối hợp, kiểm tra, kiểm định, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiên
quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.
- Đối với những mặt hàng tiêu dùng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất
lượng, gian lận về chủng loại, giá, là những mặt hàng ảnh hưởng đến sản xuất
trong nước, môi trường kinh doanh, quyền lợi của người tiêu dùng, các ngành chức
năng phải tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm nhằm bảo vệ sản xuất
trong nước và quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
- Đối với mặt hàng là vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,
thuốc thú y,...) than, khoáng sản, động vật hoang dã, các loại lâm sản quý hiếm,
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các mặt hàng tạm nhập tái xuất,...: các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm
soát ngăn chặn việc xuất lậu, thẩm lậu vào nội địa.
b) Về nội dung cần tập trung kiểm tra:
- Kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các
hành vi: lợi dụng các loại hình dịch vụ vận chuyển qua chuyển phát nhanh, dịch vụ
bưu chính; lợi dụng kẽ hở trong thủ tục hải quan để khai báo sai về số lượng,
chủng loại, gian lận thương mại, trốn thuế; lợi dụng kẽ hở quy định chế độ hóa đơn
chứng từ hàng hóa lưu thông trên thị trường để sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc
sử dụng bất hợp pháp hóa đơn lưu thông hàng hóa nhập lậu.
- Kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa
nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo chất
lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng quá hạn sử dụng;
thực hiện kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa.
- Việc thực hiện kiểm tra các quy định về giá, niêm yết giá và bán theo giá
niêm yết, các biện pháp bình ổn giá.
- Kiểm tra, xác minh, xử lý dấu hiệu bất hợp pháp các hoạt động về chuyển
tiền trong hệ thống ngân hàng trong nước và quốc tế, hoạt động dịch vụ thu đổi
tiền lẻ, ngoại tệ; các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch, ăn uống, trông giữ
phương tiện giao thông trong mùa lễ hội đầu Xuân.
- Kiểm tra, kiểm soát các hành vi lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử,
mua, bán online, mạng xã hội (facebook, zalo,...) để kinh doanh hàng cấm, hàng
giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa
không đảm bảo chất lượng về An toàn vệ sinh thực phẩm.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chống buôn lậu trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các ngành chức năng cần thực hiện tốt sự chỉ
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành, Ban Chỉ đạo 389 Quốc
gia, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ Đạo 389 tỉnh, Huyện Uỷ, HĐND, UBND
huyện, Ban chỉ đạo 389 huyện, có kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát phù
hợp với địa bàn, lĩnh vực quản lý; thường xuyên nắm chắc tình hình buôn lậu, gian
lận thương mại, hàng giả, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành công vụ nhằm nâng cao ý thức trách
nhiệm cho các cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia công tác chống buôn lậu và thực
hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
1, Công an huyện: Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, Thị trấn,
tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát, phát hiện và xử lý triệt để
các đường dây, tụ điểm, các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các loại
hàng cấm, hàng lậu, hàng giả...trên địa bàn huyện; tăng cường tuần tra, kiểm soát
giao thông. Hỗ trợ các lực lượng chức năng dừng phương tiện giao thông để kiểm
tra trong công tác chống buôn lậu trên các tuyến đường giao thông. Thực hiện
kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu, xác minh, xử lý
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nghiêm về các hành vi vi phạm, hàng hóa có hóa đơn bán hàng nhưng không có
nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, vận chuyển hàng giả, hàng cấm và gian lận thương
mại. tổ chức đấu tranh, xử lý các điểm tập kết hàng lậu trên địa bàn theo quy định
của pháp luật.
2, Đội Quản lý thị trường số 4 (Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng):
Tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn về hoạt động buôn lậu, hàng cấm, hàng
giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng, kịp thời trao đổi thông tin, để
có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là hành vi lợi
dụng chế độ hóa đơn chứng từ để đưa hàng lậu vào lưu thông trên thị trường; kinh
doanh hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm trong việc mua, bán,
trao đổi hàng hóa trên sàn giao dịch điện tử, mua, bán online, mạng xã hội,... kiểm
soát diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, hàng hóa không đảm bảo An toàn thực
phẩm, không để xảy ra tình trạng tăng giá quá mức, tung tin thất thiệt gây rối loạn
thị trường; Phối hợp kiểm tra việc thực hiện đo lường, chất lượng hàng hóa của các
cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
- Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 huyện kịp thời chỉ đạo các lực
lượng, tăng cường công tác chống buôn lậu, không để hình thành đường dây, tụ
điểm buôn lậu lớn trên địa bàn; tham mưu phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể
thao và Truyền thông huyện tăng cường tuyên truyền về tình hình buôn lậu, công
tác chống buôn lậu trên địa bàn; thực hiện đầu mối phối hợp với các đơn vị chức
năng chống buôn lậu của huyện để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa,
ngăn chặn buôn lậu.
3, Chi Cục Thuế khu vực 1: Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, quản
lý sử dụng hóa đơn chứng từ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thương
mại trên địa bàn huyện, nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc gian lận về hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, giá trong ghi hóa đơn bán hàng, bán
hàng hóa không xuát hóa đơn theo quy định, 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, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
4, Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tăng cường phối hợp thanh tra,
kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ liên quan đến thực phẩm, dược phẩm,
dược liệu, vật tư y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nhằm đảm bảo an toàn sức
khỏe cho nhân dân.
5, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ động phối hợp với cơ
quan chức năng thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về an
toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp; các hành vi sản xuất, kinh doanh
vật tư nông nghiệp kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng giả trên địa bàn; Chỉ
đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành
pháp luật về kiểm dịch động vật đối với các cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia
cầm trên địa bàn, phối hợp kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm
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vào địa bàn. nhằm ngăn chặn gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ
nguồn gốc, để xử lý theo quy định của pháp luật.
6, Hạt kiểm lâm huyện: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng
khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép trên địa
bàn huyện.
7, Phòng Tài chính, Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Phòng kinh tế và hạ
tầng huyện và các ngành chức năng thường xuyên nắm tình hình thị trường, các
mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá; thanh tra, kiểm tra các cơ sở
sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết và bán theo
giá niêm yết; tham gia Hội đồng định giá hàng hóa, tang vật xử lý vi phạm theo
quy định. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra, xử lý
nghiêm các hành vi gian lận thương mại về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng
hóa, dán dấu hợp quy, sở hữu trí tuệ đối với các loại hàng hóa theo quy định của
pháp luật.
8, Phòng văn hóa & thông tin: Chủ trì, phối hợp kiểm tra, kiểm soát các
hoạt động kinh doanh, dịch vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý tại các điểm diễn ra lễ
hội, các khu vui chơi, giải trí, du lịch; đấu tranh chống các hành vi vi phạm quyền
tác giả và quyền liên quan, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng văn hóa phẩm nhập
lậu trên địa bàn huyện đảm bảo các hoạt động dịch vụ du lịch, lễ hội đầu Xuân
Nhâm Dần diễn ra vui tươi, lành mạnh và an toàn. Đẩy mạnh phối hợp với các cơ
quan chức năng để thu thập thông tin, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần
chúng nhân dân về công tác chống buôn lậu; chú trọng về vấn đề an toàn thực
phẩm, hàng cấm, hàng giả trên thị trường, các hành vi sai phạm về pháo trong dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các tháng có lễ hội đầu xuân năm 2022.
- Các ngành thành viên khác: trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quy định và
theo phân công phối hợp của Ban Chỉ đạo 389 huyện, thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, phối hợp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả trên địa bàn, lĩnh vực liên quan…
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 28/02/2022.
2. Các ngành triển khai thực hiện:
- Căn cứ nội dung nhiệm vụ của kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ,
lĩnh vực, địa bàn phụ trách, thủ trưởng, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện
đạt hiệu quả.
- Giao Đội Quản lý thị trường số 4 (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389
huyện) theo dõi, tham mưu lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 huyện đôn đốc thực hiện Kế
hoạch này, tổng hợp báo cáo kết quả theo chức năng, nhiệm vụ quy định.
3. Chế độ báo cáo:
- Kết thúc đợt cao điểm đề nghị các ngành chức năng, thực hiện chế độ báo
cáo về tình hình, kết quả thực hiện. Thống kê kết quả phát hiện bắt giữ, xử lý vi
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phạm gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện, Đội quản lý thị trường
số 4 (Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng) trước ngày 06/3/2022 để tổng hợp báo
cáo BCĐ 389 tỉnh theo quy định.
- Các vụ việc phát hiện, xử lý trong các ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022 (từ ngày 25/01/2022 đến ngày 06/02/2022) gửi theo chế độ báo cáo nhanh.
Ban Chỉ đạo 389 huyện yêu cầu các cơ quan thành viên BCĐ 389 huyện,
nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- BCĐ 389 tỉnh (b/c)
- Cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện Uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Các cơ quan thành viên BCĐ 389 huyện (t/h);
- Cơ quan thường trực BCĐ 389 huyện (t/h);
- Lưu: VT, QLTT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Dương thị Hạnh

