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Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp sơ kết quý I năm 2019 công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

 

Ngày 18/4/2019 tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chủ trì cuộc họp sơ kết quý I 
năm 2019 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tham dự có 
đại diện lãnh đạo Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện và 
thành phố, Trạm KSLH 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 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã 
kết luận như sau:  

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong quý I năm 2019, tình hình buôn lậu diễn biến rất phức tạp, nhất là dịp 
trước và sau Tết Nguyên đán do nhu cầu tiêu dùng tăng vào dịp Tết Nguyên đán, 
đối tượng buôn lậu lợi dụng cư dân các địa phương khác đến làm thuê để vận 
chuyển hàng nhập lậu qua biên giới, làm phát sinh phức tạp tình hình. Tuy nhiên, 
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện và thành phố đã chỉ 
đạo rất quyết liệt công tác chống buôn lậu; các lực lượng chức năng đã thực hiện 
nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 
chống buôn lậu, nhất là kiểm soát, chốt chặn tại các đường mòn biên giới và bắt 
giữ, xử lý quyết liệt trong nội địa do đó đã cơ bản kiểm soát và giảm được tình hình 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kết quả trong quý I năm 2019, các lực 
lượng chức năng đã kiểm tra 1.508 vụ (bằng 99,01% so với cùng kỳ năm 2018); 
xử phạt vi phạm hành chính 1.161 vụ (tăng 10,04% so với cùng kỳ năm 2018); 
tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 32.320.710.000 đồng (tăng 93,99% so với 
cùng kỳ năm 2018). 

Bên cạnh đó còn có một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc quản lý sử dụng 
hoá đơn, chứng từ chưa được chặt chẽ; hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh ở 
một số khu vực biên giới chưa được kiểm soát quyết liệt, triệt để, phát sinh các 
điểm nóng, phức tạp về buôn lậu (điển hình là khu vực biên biên giới xã Thanh 
Loà, huyện Cao Lộc; xã Tân Thanh và xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng); hàng tạm 
nhập tái xuất và một số hàng nông sản của Việt Nam bị phía Trung Quốc kiểm 
tra, kiểm soát chặt chẽ, không xuất khẩu, tái xuất được phải mang vác qua các 
đường mòn, lối mở để xuất khẩu gây khó khăn trong công tác chống nhập lậu 
hàng hoá; hoạt động nhập lậu hàng cấm (nhất là nhập lậu các loại pháo) diễn 
biến phức tạp; một số cán bộ, chiến sĩ chưa nêu gương trong công tác, chưa thực 
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hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, quản lý địa bàn chưa tốt, còn để xảy ra 
tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua địa bàn 
được phân công quản lý dẫn đến để báo chí phản ánh, cơ quan chủ quản và Ban 
Chỉ đạo 389 tỉnh phải tổ chức kiểm điểm. 

Bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác chống buôn lậu đó là: Công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo phải rất quyết liệt; công tác phối hợp phải đồng bộ, chặt chẽ; 
công tác tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của cán bộ, chiến sỹ phải hết sức nghiêm 
túc; công tác bắt giữ, xử lý phải kiên quyết, triệt để; công tác thông tin, tuyên 
truyền phải chủ động, kịp thời; phải thực hiện tốt công tác vận động quần chúng 
nhân dân. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 
tỉnh thời gian tới có chuyển biến căn bản hơn, ngoài những nhiệm vụ đã đề ra tại 
dự thảo báo cáo, yêu cầu các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND 
các huyện và thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Trên khu vực biên giới  

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tiếp 
tục tổ chức chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn chặn 
hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hoá qua biên giới (đặc biệt là nhập lậu gia súc, gia cầm, hàng cấm, hàng 
giả,…), không để hình thành các đường dây, tụ điểm phức tạp về buôn lậu trên 
khu vực biên giới; kịp thời thay thế, điều chuyển người đứng đầu không hoàn 
thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm. Phối hợp với Cục Hải quan kiểm 
tra, giám sát hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hoá, đảm bảo các lô hàng kinh 
doanh tạm nhập tái xuất phải được thực hiện tái xuất theo đúng quy định. 

b) Cục Hải quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu 
qua cửa khẩu, phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng buôn lậu, buôn bán 
vận chuyển hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực 
phẩm và gian lận thương mại qua các lô hàng nhập khẩu, chuyển khẩu. Nâng 
cao trách nhiệm trong công tác quản lý rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động xuất khẩu, nhập khẩu, đồng thời bảo đảm quản lý nhà nước về hải quan; 
tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ, thu thập thông tin, phối hợp chặt chẽ với 
các lực lượng liên quan để phát hiện, xử lý kịp thời các doanh nghiệp lợi dụng 
chính sách quản lý rủi ro để buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển hàng cấm. 

c) UBND các huyện biên giới tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, 
ngành chỉ đạo quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; 
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng, phát huy vai trò người 
đứng đầu Ban Chỉ đạo 389 huyện; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tổ 
chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại 
(nhất là các mặt hàng gia súc, gia cầm nhập lậu) tại địa bàn phụ trách, không để 
phát sinh các vụ việc phức tạp về buôn lậu như thời gian vừa qua. 
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Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng tiếp tục tuyên truyền, vận động tháo dỡ 
các công trình xây dựng trái phép tại các khu vực: Tân Thanh, Khơ Đa, Hang 
Dơi, Thác Ném; xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức cưỡng chế theo quy định 
đối với các trường hợp không tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép.  

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) Công an tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 
chức triển khai, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, đầu 
nậu về buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả; quản lý, kiểm soát chặt chẽ 
các phương tiện lưu thông có dấu hiệu vận chuyển hàng hoá nhập lậu trên các 
tuyến đường; chủ động kiểm tra, xử lý các kho, bãi tập kết hàng hoá nhập lậu; 
phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hàng vi chống đối 
người thi hành công vụ.   

b) Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ thị trường nội địa (đặc biệt là thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc, 
thành phố Lạng Sơn và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong nội 
địa); tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động 
bán hàng đa cấp, bán hàng không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực 
phẩm, gian lận trong kinh doanh. Chỉ đạo, kiểm tra, đốn đốc Đội 389 tỉnh, Trạm 
Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt tăng cường công tác triển khai nhiệm vụ được giao. 

c) Cục Thuế quản lý chặt chẽ việc cấp phát hoá đơn, chứng từ, việc xuất hóa 
đơn giá trị gia tăng tại các cơ sở mua gom hàng hóa của cư dân biên giới, xử lý 
nghiêm các cơ sở hợp thức hàng nhập lậu, mua hàng không có nguồn gốc hợp 
pháp và cán bộ, công chức Thuế thiếu trách nhiệm, làm ngơ, tiếp tay cho vi 
phạm; có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng chuyển giá, trốn thuế.  

d) Các sở, ngành thành viên khác của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 
389 các huyện và thành phố trong nội địa 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.  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm 
kiểm tra, ngăn chặn việc khai thác ghỗ trái phép (nhất là các rừng phòng hộ) 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.  
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- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi 
phạm trong lĩnh vực kinh doanh văn hoá phẩm, các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, 
quán bar,… có dấu hiệu kinh doanh trái phép các mặt hàng bóng cười, rượu, thuốc 
lá, các mặt hàng yêu cầu về quản lý nhãn mác,…  

- 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 lĩnh vực 
bưu chính, viễn thông, in ân, 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,...  

- 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.  

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

4. Đối với kiến nghị của Cục Quản lý thị trường về việc xem xét ghi vốn 
sửa chữa trụ sở làm việc của Cục Quản lý thị trường, Đội Quản thị trường số 3 
và xin tiếp nhận trụ sở cũ Công ty cổ phần Trường Lộc tại thông Lũng Trang, xã 
Tân Mỹ, huyện Văng Lãng để làm trụ sở Đội Quản thị trường số 9: Giao Sở Tài 
chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, báo cáo, đề xuất UBND 
tỉnh trước ngày 10/5/2019./. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các cơ quan, đơn vị có thành phần dự họp;  
(Theo GM số 132/GM-UBND) 
- Sở KH&ĐT, BQL KKTCK ĐĐ-LS; Báo LS;   
- C, PVP UBND tỉnh; 
  các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 

 

 


		2019-04-19T09:01:43+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




