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Thực hiện Công văn số 8476/BCT-VP ngày 06/11/2020 của Bộ Công 

Thương về việc xử lý các đề xuất, kiến nghị của địa phương trong lĩnh vực Công 

Thương, UBND tỉnh Lạng Sơn tổng hợp, báo cáo cung cấp thông tin những vấn 

đề vướng mắc, tồn đọng và đề xuất giải pháp xử lý trong lĩnh vực Công Thương, 

cụ thể như sau: 

I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 

1. Lĩnh vực quản lý sản xuất rượu 

Hoạt động sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh và 

hoạt động sản xuất rượu thủ công bán cho doanh nghiệp để chế biến lại trên địa 

bàn các tỉnh miền núi nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng còn khó kiểm soát 

do rượu là nhóm sản phẩm hàng hóa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn vệ 

sinh thực phẩm.  

Đề xuất giải pháp: đề nghị Bộ Công Thương xem xét, ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật Việt Nam đối với sản phẩm rượu trắng làm cơ sở cho việc đánh 

giá, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn; bên cạnh đó cần 

có quy định quản lý cụ thể, chặt chẽ hơn đối với hoạt động sản xuất rượu thủ công 

theo hướng không quy định “sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh 

doanh” tại các địa phương, nên quy định phải có giấy phép (theo từng quy mô, 

sản lượng, phân cấp cụ thể) để tránh tình trạng sản xuất rượu tràn lan khó kiểm 

soát như hiện nay, đảm bảo phù hợp với các quy định về an toàn thực phẩm, sức 

khỏe người dân, bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.  

2. Lĩnh vực thuốc lá 

Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy 

phép mua bán nguyên liệu thuốc lá quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 

67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ, trong đó quy định Sở Công 

Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho doanh 

nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh mình; trong đó quy định chế độ 

báo cáo của thương nhân về tình hình kinh doanh (tại khoản 5 Điều 41) yêu cầu 

gửi về cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép và về cơ quan Công Thương nơi 

thương nhân đặt trụ sở chính, dẫn đến một số doanh nghiệp có hoạt động kinh 

doanh, đầu tư trồng cây thuốc lá trên địa bàn nhưng cơ quan quản lý trên địa bàn 
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không nắm được tình hình hoạt động do doanh nghiệp không báo cáo, cung cấp 

thông tin. Thực tế đã phát sinh Sở Công Thương Hà Nội cấp phép cho doanh 

nghiệp có hoạt động trồng cây thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Do vậy, gây 

khó khăn trong triển khai các quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa 

bàn (khoản 3 Điều 49) đối với việc giám sát việc đầu tư trồng cây thuốc lá, sản 

xuất, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá, lưu thông sản phẩm thuốc lá trên địa bàn 

quản lý. 

Đề xuất giải pháp:  

- Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 

kinh doanh thuốc lá để giải quyết việc chồng chéo trong công tác quản lý, góp 

phần thực hiện tốt công tác quản lý tại địa phương. 

- Đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành hướng dẫn, quy chuẩn một số 

nội dung làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát trong quá trình đầu tư, trồng cây 

thuốc lá, cụ thể: hướng dẫn về việc sử dụng giống cây thuốc lá quy định tại Điều 

5 Nghị định 67/2013/NĐ-CP; ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật về phân cấp nguyên 

liệu thuốc lá quy định tại Điều 6; làm rõ, thống nhất giữa các quy định tại khoản 

4 Điều 9 và khoản 2 Điều 15 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, cụ thể: tại khoản 4 

Điều 9 cho phép doanh nghiệp có Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá được 

nhập khẩu ủy thác cho doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư 

trồng cây thuốc lá, nhưng tại khoản 2 Điều 15 chỉ cho phép các doanh nghiệp có 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá được xuất khẩu ủy thác. 

3. An toàn thực phẩm 

a) Về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm 

Quá trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên địa bàn tỉnh, phần lớn là các tổ 

chức, cá nhân hoạt động theo hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể với quy mô nhỏ, 

giá trị không cao, sản lượng cung cấp cho thị trường chưa nhiều, theo mùa vụ. 

Các cơ sở thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương được Bộ Công 

Thương chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025. 

Trong quá trình thực hiện kiểm nghiệm, các cá nhân, tổ chức không nắm được 

các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cần thiết để kiểm nghiệm mà nhờ đơn vị tư vấn 

hướng dẫn kiểm nghiệm, vì vậy sẽ có nhiều trường hợp thừa các chỉ tiêu không 

cần thiết dẫn đến chi phí kiểm nghiệm lớn, thời gian thực hiện kéo dài.  

Đề xuất giải pháp: đề nghị Bộ Công Thương xây dựng các chỉ tiêu kiểm 

nghiệm an toàn thực phẩm chi tiết đối với từng nhóm sản phẩm ngành Công 

Thương để thuận lợi cho các nhân tổ chức thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm. 

b) Về công tác hậu kiểm chất lượng sản phẩm: đối với công tác hậu kiểm, 

quản lý và duy trì chất lượng an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương, việc lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm 

có bắt buộc phải qua đào tạo và có chứng chỉ về kỹ thuật lấy mẫu hay không.  
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Đề xuất giải pháp: đề nghị Bộ Công Thương có hướng dẫn cụ thể để 

công tác hậu kiểm đảm bảo theo quy định.  

II. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 

1. Khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu 

a) Về hợp tác mở, nâng cấp cửa khẩu:  

- Tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm, hai bên chưa xác 

nhận thống nhất áp dụng thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu và chưa ghi nhận 

bổ sung cặp cửa khẩu này vào "Phụ lục về vị trí, loại hình, thời gian mở, thời 

gian làm việc của cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc" của 

Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc. 

Đề xuất giải pháp: đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các 

Bộ, ngành liên quan trao đổi, làm việc với các cơ quan ngang cấp phía Trung 

Quốc để bổ sung các thông tin cần thiết về cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - 

Ái Điểm, thúc đẩy các hoạt động tại cặp cửa khẩu này dưới hình thức cửa khẩu 

song phương. 

- Tại cặp cửa khẩu Bình Nghi - Bình Nhi Quan hai bên vẫn chưa ký kết 

thỏa thuận thống nhất về thời gian, lộ trình mở, nâng cấp, để có cơ sở cùng trình 

lên cấp Nhà nước hai bên sớm phê chuẩn, gây lãng phí hiệu quả đầu tư và thúc 

đẩy giao thương tại khu vực này. 

Đề xuất giải pháp: đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Bộ 

Ngoại giao trao đổi, làm việc với các cơ quan ngang cấp phía Trung Quốc thúc 

đẩy sớm phê chuẩn nâng cấp mở chính thức cặp cửa khẩu Bình Nghi - Bình Nhi 

Quan thành cặp cửa khẩu song phương để tận dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng đã 

được đầu tư.  

b) Về khởi động công tác thí điểm tiện lợi hóa thông quan: 

- Tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã đưa tuyến 

đường chuyện dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2 - 1089 là lối mở 

thuộc cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan vào vận hành thông quan từ ngày 

30/12/2019. Hiện tại, nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng nông sản, Chính phủ 

Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất sẽ duy trì hoạt động của tuyến đường 

chuyên dụng thêm 01 năm nữa tới ngày 31/5/2021. Tuy nhiên, về thủ tục phê 

chuẩn chính thức của phía Trung Quốc chưa hoàn tất, vẫn thực hiện vận hành theo 

loại hình lối mở tạm thời, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh 

người và phương tiện vận tải hàng hóa qua tuyến đường này vẫn gặp nhiều khó 

khăn do phía Trung Quốc liên tục áp dụng các biện pháp rào cản kỹ thuật. 

Đề xuất giải pháp: đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành 

liên quan tiếp tục trao đổi, làm việc với cơ quan trung ương phía Trung Quốc 

sớm hoàn thiện các thủ tục, phê chuẩn chính thức hoạt động của tuyến đường 

chuyên dụng vận chuyển hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2 - 1089 qua cặp cửa 

khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc). 
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- Trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19, phía Trung Quốc đóng cửa tạm 

thời các cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn1, tại các cửa khẩu đang hoạt động tiến 

hành nhiều biện pháp kiểm tra, thời gian thông quan tại cửa khẩu Chi Ma, Tân 

Thanh, Cốc Nam, Na Hình cũng chưa được khôi phục như cũ nên hiệu suất 

thông quan hàng hóa rất thấp. Trung Quốc tiếp tục tăng cường truy xuất nguồn 

gốc hàng hóa nông sản, hoa quả của Việt Nam; quản lý chặt khu vực cửa khẩu 

và lối mở biên giới. Hiện tại đã vào mùa vụ của một số loại trái cây Việt Nam, 

cũng là thời điểm các dịp lễ, tết, nhu cầu mua hàng tăng cao nhưng kim ngạch 

xuất khẩu hàng nông sản qua địa bàn tỉnh vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ. 

Đề xuất giải pháp:  

Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp đề nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan một số nội dung sau: 

-Tiếp tục đẩy mạnh công tác đàm phán với các cơ quan chức năng phía 

Trung Quốc sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để xuất khẩu mặt hàng Thạch đen, 

đồng thời sớm mở cửa thị trường về mặt kỹ thuật, bổ sung thêm một số mặt hàng 

nông sản, trái cây mà Việt Nam có thế mạnh, được xuất khẩu chính ngạch sang thị 

trường Trung Quốc như: Sầu Riêng, Bưởi, Chanh Leo, Na, Khoai lang, tổ Yến,...;  

- Trao đổi với cơ quan trung ương phía Trung Quốc để khôi phục hoạt động 

của các cặp cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn dọc tuyến Quảng Tây, Trung 

Quốc; khôi phục thời gian thông quan như trước đây đối với các cặp cửa khẩu Chi 

Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình đang được hoạt động để thúc đẩy giao thương 

hàng hóa của doanh nghiệp hai bên. 

- Chỉ đạo các Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Châu, 

Côn Minh theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh xuất khẩu; tích cực cung cấp thông tin, 

khuyến cáo kip thời về diễn biến thị trường cũng như các yếu tố khác như thị hiếu, 

tiêu chuẩn, quy định của Trung Quốc tới địa phương để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo 

và triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan.  

2. Một số kiến nghị liên quan đến kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng xuất 

nhập khẩu trong thực hiện nhiệm vụ của Hải quan 

a) Thực phẩm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 

vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm, vừa phải kiểm dịch của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, cụ thể: 

- Sữa chế biến và các sản phẩm khác từ sữa (Bơ, phomat, các sản phẩm 

khác từ sữa chế biến,...);  

- Nước giải khát; 

- Bột và tinh bột có nguồn gốc thực vật. 

                                           
1 Đến nay, Quảng Tây mới áp dụng thông quan hàng hóa tại 6/12 cặp cửa khẩu; tạm thời đóng các cửa 

khẩu, lối mở còn lại.  
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Tại Nghị Quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 10 năm 2019:  

Một số nguyên liệu sản xuất nước giải khát: giao Bộ Công Thương rà 

soát, cắt giảm sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ vừa phải kiểm 

tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch để thống nhất một đầu mối là Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra chuyên ngành. 

Sữa chế biến và sản phẩm chế biến từ sữa: giao Bộ Công Thương chủ 

trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với sữa chế biến và sản phẩm chế biến 

từ sữa theo hướng chỉ định các cơ quan thú y vùng, cơ quan kiểm dịch động vật 

vùng có đủ điều kiện, năng lực thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối 

với mặt hàng này. Cơ quan được chỉ định thực hiện đồng thời việc kiểm tra an 

toàn thực phẩm và kiểm dịch theo quy định. 

Đề xuất giải pháp: đề nghị Bộ Công Thương phối hợp các Bộ, Ngành 

sớm chủ trì đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP theo hướng 

của Nghị Quyết 99/NQ-CP ngày 13/11/2019, hiện tại cơ quan Hải quan vẫn 

đang thực hiện quản lý về kiểm tra thực phẩm nhập khẩu từ 02 Bộ. 

b) Mặt hàng “Thiết bị gia dụng nhập khẩu gồm: bình đun nước nóng có 

dự trữ, nồi cơm điện, quạt điện, bóng đèn huỳnh quang compact, tủ lạnh, tủ kết 

đông, máy giặt, máy điều hòa không khí” vừa phải kiểm tra chất lượng của Bộ 

Khoa học và Công nghệ vừa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu theo 

quy định của Bộ Công Thương. Riêng đối với mặt hàng nồi cơm điện có lòng 

nồi bằng gốm sứ thì phải đăng ký thêm kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy 

định Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.  

Đề xuất giải pháp: đưa về 01 Bộ làm đầu mối kiểm tra (Bộ Khoa học và 

Công nghệ liên kết với Bộ Công Thương để đưa ra 01 kết quả trong đó tích hợp 

cả 02 nội dung kiểm tra chất lượng và hiệu suất năng lượng (nếu 02 mặt hàng 

trùng nhau, còn trường hợp không trùng nhau thì thực hiện 02 thủ tục riêng).  

c) Mặt hàng “Dây và cáp điện hạ áp” phải kiểm tra chất lượng theo quy 

định của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ; tuy nhiên, theo quy 

định tại Thông tư số 33/2017/TT-BCT có quy định mặt hàng cụ thể cho dây và 

cáp điện hạ áp là cáp điện phòng nổ, mà cáp điện phòng nổ chưa có tiêu chuẩn 

cụ thể đối với mặt hàng này.  

Đề xuất giải pháp: đề nghị bổ sung đầy đủ thông tin tên hàng, tiêu chuẩn 

tại Thông tư số 33/2017/TT-BCT để đảm bảo cơ sở pháp lý, đồng thời phân biệt 

với dây và cáp điện hạ áp quy định tại Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 

18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.  

d) Mặt hàng Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp có áp suất làm việc 

định mức của hơi trên 0,7 bar vừa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu 

theo quy định của Bộ Công Thương, vừa phải kiểm tra chất lượng sau thông 

quan theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giao thông 

vận tải.  
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Đề xuất giải pháp:  xem xét thực hiện  thống nhất đầu mối quản lý (có thể 

là Bộ Lao động - Thương binh xã hội); đồng thời đưa ra 01 bộ tiêu chuẩn chung 

cho nồi hơi để đảm bảo chung trong quá trình thực hiện (không giao cho Bộ 

Giao thông vận tải vì Bộ có hệ thống kiểm soát, kiểm tra đối với mặt hàng đó 

sau khi vận hành).  

đ) Mặt hàng “Tời điện” vừa phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan 

theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vừa phải kiểm tra 

chất lượng sau thông quan theo quy định của Bộ Công Thương và Bộ Giao 

thông vận tải. Kiến nghị: Tại tiêu chuẩn Việt Nam quy định đối tượng áp dụng 

phải kiểm tra chất lượng cho từng mặt hàng.  

Đề xuất giải pháp: đề nghị các Bộ căn cứ chức năng, thẩm quyền của 

mình để cụ thể hóa hơn phạm vi sử dụng cho từng mặt hàng cụ thể để xác định 

rõ đối tượng kiểm tra (Mô tả cụ thể hơn đối tượng phải kiểm tra, ví dụ: tời điện 

dùng trong hầm mỏ do Bộ Công Thương quản lý, tời điện trên phương tiện thì 

do Bộ Giao thông vận tải quản lý, tời điện sử dụng trong gia dụng do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quản lý).   

e) Mặt hàng “Mặt hàng Phương tiện bay siêu nhẹ không người lái gắn hệ 

thống phun thuốc trừ sâu - 01 mặt hàng (8802.20.90) 

Mặt hàng này hiện nay đồng thời phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo 

Quyết định 2261/2018/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông (Cục Viễn thông); phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Công 

Thương theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018; giấy phép nhập 

khẩu của Bộ Quốc phòng theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 23/08/2008; 

và Giấy xác nhận máy móc chuyên dùng theo Thông tư số 26/2015/TT-

BNNPTNT ngày 27/02/2015. 

Đề xuất giải pháp: mặt hàng này hiện nay đang chịu quản lý đồng thời 

của 04 Bộ. Theo quan điểm của nhóm mặt hàng này là nhóm hàng chuyên dụng 

đã gắn các thiết bị chỉ sử dụng cho nông nghiệp để phun thuốc trừ sâu nên đề 

nghị các Bộ phối hợp, xem xét thống nhất về 01 đơn vị quản lý chung. Đề xuất 

đưa về Bộ Quốc phòng quản lý. 

III. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

KIỂM TRA, KIỂM SOÁT LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG CỦA LỰC LƯỢNG 

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

1. Tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 

16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

phân bón: “không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán phân bón theo quy 

định tại Điều 19 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP trong quá trình hoạt động” 

trong khi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 đã được thay thế tại 

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019. 

Đề xuất giải pháp: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung 

các khó khăn, vướng mắc để thống nhất thực hiện. 
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2. Một số hành vi vi phạm hành chính còn chung chung, khó hiểu, dẫn 

đến khó khăn trong công tác xác định hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định 

số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa, cụ thể:  

- Tại khoản 3 Điều 31 không quy định hình thức xử phạt bổ sung, biện 

pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định. Như vậy là chưa có tác dụng 

ngăn chặn hành vi vi phạm, có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu 

dùng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng; nguy cơ phát tán 

nhãn hàng hóa thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ 

quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính 

trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. 

- Tại điểm b khoản 1 Điều 31, hành vi “Hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc 

bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam” chưa 

thể hiện chủ thể vi phạm là người nhập khẩu hay người kinh doanh. 

Đề xuất giải pháp: đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ 

sung khoản 8 Điều 31 cụm từ “…khoản 3,…” để thành khoản “8. Buộc tiêu hủy 

nhãn hàng hóa vi phạm hoặc buộc tiêu hủy hàng hóa có nhãn vi phạm đối với vi 

phạm quy định tại các khoản 3, 5 và 6 Điều này”. Đề nghị bổ sung cụm từ 

“Kinh doanh…” vào trước cụm từ “Hàng hóa nhập khẩu…” để thành điểm “b) 

Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng 

không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam”. Như vậy sẽ rõ hơn chủ thể vi phạm, 

kể cả là tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa hay kinh doanh hàng hóa trên thị 

trường nội địa. 

3. Tại Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 

quy định hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán 

hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; tuy nhiên, không quy định cụ thể 

mức phạt tiền đối với hành vi “buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu”. 

Đề xuất giải pháp: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ 

sung các khó khăn, vướng mắc để thống nhất thực hiện.  

4. Một số quy định về kinh doanh khí tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP 

ngày 22/3/2016 của Chính phủ, nay đã được thay thế bằng Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ, do đó một số hành vi vi phạm 

quy định tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và 

khí, vừa được ban hành nhưng không phù hợp, cơ quan có thẩm quyền lúng túng 

trong áp dụng thực hiện, cụ thể: 

- Hành vi: “Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị 

định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020, không phù hợp do Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của thương nhân mua bán khí tại Điều 22 
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là: “Trước 15 tháng 12 hàng năm có trách nhiệm báo cáo hệ thống phân phối, 

nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công 

Thương nơi thương nhân có trụ sở chính”. 

- Hành vi: “Chiếm giữ trái phép, mua, bán, trao đổi, lưu trữ, thu gom 

chai LPG không thuộc sở hữu mà không có hợp đồng mua bán chai LPG, hợp 

đồng thuê chai LPG hoặc không có thoả thuận về việc trao đổi chai LPG với 

chủ sở hữu chai LPG, trừ trường hợp thuê nạp” quy định tại điểm b khoản 4 

Điều 44 và điểm b khoản 3 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 

26/8/2020 không phù hợp do quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP quy 

định không rõ ràng về nghĩa vụ của thương nhân mua bán khí tại Điều 22. 

Đề xuất giải pháp: đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi các 

điểm, khoản, Điều tương ứng nêu trên tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP để phù 

hợp với các quy định hiện hành. 

5. Tại điểm d khoản 2 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: 

“Đối với tang vật là hàng giả thì giá của tang vật đó là giá thị trường của hàng 

hoá thật hoặc hàng hoá có cùng tính năng, kỹ thuật, công dụng tại thời điểm nơi 

phát hiện vi phạm hành chính”. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập giá đối với 

hàng thật có rất nhiều mẫu mã, chủng loại, chất liệu với nhiều mức giá khác 

nhau, có một số mặt hàng nhập lậu từ Trung Quốc mà trên địa bàn lại không có 

hàng chính hãng để tham khảo giá nên việc khảo giá, xác định giá hàng thật rất 

khó khăn. Bên cạnh đó, theo các văn bản quy định hiện hành về xác định giá để 

xử lý vi phạm hành chính chưa quy định cách thu thập thông tin về giá để định 

giá đối với hàng cấm như: pháo, dao, kiếm, dùi cui điện,...  

Đề xuất giải pháp: đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ 

sung các khó khăn, vướng mắc để thống nhất thực hiện. 

6. Một số điểm, khoản tại Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 

của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị 

tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế. 

Đề xuất giải pháp:  

- Tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg: đề 

nghị thay cụm từ “số tiền xử phạt và tiền bán tài sản tịch thu (nếu có)” bằng 

cụm từ “số tiền xử phạt, tiền thu lợi bất hợp pháp và tiền bán tài sản tịch thu 

(nếu có)”. Lý do: Theo quy định hiện hành, số tiền thu từ xử lý vi phạm hành 

chính bao gồm: tiền xử phạt hành chính, tiền bán tài sản tịch thu, tiền thu được 

do áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (tiền thu lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện vi phạm hành chính), vì vậy cần phải bổ sung cho phù hợp với thực tế, 

có những vụ việc chỉ có tiền phạt vi phạm hành chính và tiền thu từ áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả. 

- Tại điểm c khoản 1 Điều 8 Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg: đề nghị sửa 

đổi, bổ sung quy định mức chi mua tin tương đương với quy định tại điểm a, 
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điểm b khoản 1 Điều 8. Lý do: Trong thực tế có những vụ việc vi phạm hành 

chính chi phí mua tin và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác rất lớn nhưng quy định 

của pháp luật phải tiêu hủy hàng hóa mà không được bán tài tài sản tịch thu thu 

tiền nộp ngân sách do loại hàng hóa đó không có giá trị sử dụng, không được 

lưu thông trên thị trường. 

- Đề nghị xem xét, bổ sung tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 

11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 153/2013/TT-BTC quy 

định chi trả các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ phát sinh trong xử lý vi phạm hành 

chính (chi bốc vác, kiểm đếm, phân loại hàng hóa,...) đối với những vụ việc 

không có hàng hóa tịch thu bán sung công quỹ mà được xử lý bằng các hình 

thức xử lý vi phạm hành chính khác. Lý do: để cơ quan chức năng chống buôn 

lậu chủ động nguồn chi cho hoạt động xử lý vi phạm hành chính. 

- Đối với chi khen thưởng vụ việc tại khoản 2 Điều 8 Quyết định 

20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016: đề nghị xem xét, sửa đổi theo hướng có quy 

định rõ chi thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia gián tiếp xử lý vụ việc; 

quy định, hướng dẫn việc chi thưởng hoặc đối với những vụ việc lớn, phức tạp 

có sự tham gia xử lý của nhiều cấp, nhiều ngành ở các khâu nghiệp vụ theo quy 

định xử lý vi phạm hành chính hiện hành. 

- Xem xét, sửa đổi Quyết định 20/2016/QĐ-TTg và các văn bản pháp quy 

liên quan theo hướng để lại cơ quan, đơn vị chống buôn lậu được sử dụng 50% 

số tiền đã thu nộp (sau khi trừ chi phí hợp lý, hợp lệ) để đầu tư cơ sở vật chất, 

mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động phục vụ công tác kiểm tra, kiểm 

soát thị trường. 

7. Về kiểm tra, kiểm soát hoạt động trong thương mại điện tử, bán hàng đa 

cấp: đây là những hoạt động kinh doanh mặc dù không còn mới đối với thị trường 

Lạng Sơn song việc kiểm tra, kiểm soát vẫn gặp khá nhiều khó khăn do hoạt động 

của các đối tượng này khá tinh vi, việc kiểm soát các hoạt động trong các trang 

mạng xã hội zalo, facebook khó kiểm soát, khó định danh đối tượng do nhiều 

thông tin cung cấp trên mạng xã hội là những thông tin ảo, thông tin không có 

thật; một số hoạt động dường như là hoạt động theo phương thức đa cấp như đầu 

tư tiền vào các dự án, khóa học, điện tử,… nhưng lại chưa được quy định tại Nghị 

định số 40/2018/NĐ-CP nên khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý. 

Đề xuất giải pháp: đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ 

sung các quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP để giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc như trên.  

8. Thông tư 17/2019/TT-BCT ngày 19/9/2019 của Bộ Công Thương về 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, 

liên tịch ban hành đã bãi bỏ Quyết định 0441/2002/QĐ-BTM ngày 16/4/2002 

của Bộ trưởng Bộ Thương mại về sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng 

phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới, theo đó hiện 

nay lực lượng Quản lý thị trường trên các huyện biên giới khi phát hiện 

phương tiện vi phạm cũng không được dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra, 
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kiểm soát do đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm tra, xử lý đối với các 

phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm qua địa bàn phụ trách.  

Đề xuất giải pháp: đề nghị các Bộ, ngành, Chính phủ xem xét các quy 

định để lực lượng Quản lý thị trường tại các khu vực biên giới có thể chủ động 

dừng, tiến hành kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa nếu có 

căn cứ trong phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm.   

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Công Thương xem xét./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, NgV, YT, NN&PTNT, KH&CN; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;   

- Cục HQ, Cục QLTT; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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