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BÁO CÁO
Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I,
phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
1. Tình hình thị trường
1.1. Thị trường nội địa
Trong quý I năm 2021 tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thương
mại và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được duy trì ổn định, hàng
hóa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 các nhóm mặt hàng như lương thực, thực phẩm,
bánh, mứt, kẹo, đồ trang trí...được các thương nhân bày bán nhiều hơn trên thị
trường, hàng hóa cơ bản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tương đối phong phú, đa
dạng về mẫu mã, chủng loại; giá cả cơ bản duy trì ổn định, một số mặt hằng
bánh kẹo, mứt, nước ngọt... có tăng giá nhẹ nhưng không có hiện tượng bất
thường gây rối loạn thị trường. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu luôn được quan
tâm, cung ứng đầy đủ đến các xã vùng sâu, vùng xa đường giao thông đi lại khó
khăn với giá cả hợp lý theo cơ chế thị trường; giá các loại mặt hàng thuộc diện
bình ổn giá không có biến động lớn. Riêng đối với mặt hàng thịt lợn do ảnh
hưởng từ nguồn cung, nên vẫn duy trì ở mức giá cao (thịt lợn hơi giao động
quanh mức 90.000đ/Kg; thịt lợn thịt từ 135.000đ - 160.000đ/kg).
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trở lại tại một số tỉnh thành
khu vực lân cận như Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội,... và có chiều
hướng diễn biến phức tạp, từ thời điểm cuối tháng chạp (tháng 12/2020 âm lịch)
đến cuối tháng giêng (tháng 01/2021 âm lịch) các phương tiện vận tải, xe chở
khách từ tỉnh Quảng Ninh qua địa bàn tạm ngừng hoạt động đến nay mới hoạt
động chở lại, nhìn chung tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại
và dịch vụ trên địa bàn có phần trầm lắng hơn so với cùng kỳ năm 2020. mặc dù
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên các nhóm mặt hàng
y tế thiết yếu liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vẫn được
kiểm soát tốt, không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá quá mức, tung tin
thất thiệt, gây bất bình ổn thị trường, hàng hóa được niêm yết giá đầy đủ, rõ
ràng, ghi nhãn theo quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống
dịch trên địa bàn.
1.2. Tình hình xuất nhập khẩu
Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu (phụ) Bản Chắt rất
hạn chế, chủ yếu là nhựa thông của nhân dân địa phương khai thác tự đem bán
sang Trung Quốc, không có hàng hóa nhập khẩu. Việc qua lại mua, bán, trao đổi
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các mặt hàng thiết yếu giữa nhân dân các thôn giáp biên hai bên có diễn ra
nhưng với số lượng nhỏ lẻ, không thường xuyên.
Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình dịch bệnh Covid-19 từ cuối năm
2020 đến nay diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới
vẫn duy trì tất cả các chốt chặn xuất nhập cảnh trái phép, trong đó tại 02 Đồn
Biên phòng Chi Lăng và Bắc Xa tiếp tục duy trì 100% Tổ chốt chặn trên biên
giới các đường mòn, lối mở, các lượng lượng cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên
phòng, dân quân, Công an xã Bính Xá và Bắc Xa thực hiện nghiêm việc trực
24/24 giờ trong các ngày, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất
nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới. Phía Trung Quốc cũng tăng cường
công tác phòng, chống dịch Covid-19, thắt chặt hoạt động xuất nhập cảnh sang
phía Trung Quốc trái phép.
2. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
2.1. Tình hình buôn bán hàng lậu
Trong quý I năm 2021, các lực lượng chức năng nhất là các lực lượng
trong nội địa (Công an, Quản lý thị trường,...) đã thực hiện tốt công tác kiểm tra,
kiểm soát thị trường dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân
Tân Sửu năm 2021 để đảm bảo kịp thời ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm lưu thông
trên thị trường, thường xuyên nắm bám sát tình hình địa bàn, do đó hoạt động
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, việc vận chuyển gia súc, gia cầm,
vận chuyển lợn sống, lợn thịt qua biên giới không diễn ra. Trên địa bàn huyện
không để xẩy ra các đường dây, tụ điểm về buôn lậu, gian lận thương mại, sản
xuất và kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực
phẩm,... tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn và nhiều diễn biến phức tạp.
2.2. Tình hình buôn bán hàng cấm, hàng giả
- Tình hình buôn bán, vận chuyển các mặt hàng cấm như ma túy, pháo
nổ,... luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, với hình thức ngày càng tinh vi,
nhất là lợi dụng việc qua lại thăm thân giữa cư dân giáp 2 biên giới để vận
chuyển pháo nổ với số lượng nhỏ, lẻ để đốt trong dịp lễ Tết. Tuy nhiên, với sự
chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh và các cấp ủy chính
quyền địa phương cùng với sự tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị
trường của các lực lượng chức năng đã kiểm soát tốt tình hình buôn bán, vận
chuyển hàng cấm không để phát sinh trên địa bàn được phân công phụ trách.
- Tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí
tuệ: Trên địa bàn không phát hiện cơ sở hoạt động sản xuất hàng giả, hàng vi
phạm sở hữu trí tuệ chủ yếu được vận chuyển từ địa bàn các huyện, tỉnh khác
trong khu vực nội địa đến tiêu thụ tại địa bàn. Tình hình sản xuất, buôn bán hàng
giả, hàng cấm trên địa bàn cơ bản không có, chỉ một số ít các hộ kinh doanh
quần, áo, giày dép tại thị trấn Đình Lập, một số khu vực tại thị trấn Đình Lập
được bán lén lút, nhỏ lẻ các loại quần, áo các loại mang nhãn hiệu Nike, Adidas,
Gucci, Versace, Chanel…, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tổ chức triển khai vận
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động, tuyên truyền, ký cam kết, kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện tiến
hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3. Tình hình phòng, chống dịch, bệnh Covid-19
Thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đình Lập đã được triển khai quyết liệt theo
tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh,
huyện ủy, UBND huyện Đình Lập, trước diễn biễn phức tạp của dịch bệnh
Covid-19 tại một số tỉnh thành lân cận, Ban Chỉ đạo 389 huyện đã chỉ đạo các
lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn
vị, tăng cường công tác nắm chắc tình hình, xuất nhập cảnh qua biên giới, thị
trường về hoạt động mua, bán, vận chuyển các mặt hàng phục vụ công tác chống
dịch như khẩu trang, thiết bị y tế, nước sát khuẩn..., tại các cơ sở kinh doanh,
qua công tác kiểm tra hàng hóa thiết bị y tế cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng
của nhân dân trên địa bàn, hàng hóa được niêm yết giá đầy đủ, bán đúng giá
niêm yết, không có hiện tượng khan hiếm, tăng giá quá mức, gây bất ổn thị
trường.
Thực hiện Quyết định số 454/QĐ-BCĐ ngày 28/01/2021của Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh
Lạng Sơn thành lập chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập, từ ngày 28/01/2021 đến ngày
01/3/2021, UBND huyện Đình Lập đã ban hành Quyết định cử người tham gia
Chốt kiểm kiểm dịch y tế liên nghành tại Km76 - xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập
gồm 21 người/03 ca trực 24/24h. Tổ chức kiểm soát người, phương tiện ra vào,
đi qua địa bàn huyện theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và các quy định về phòng
chống dịch của Bộ Y tế. Đến nay trên địa bàn huyện chưa phát hiện ca dương
tính với Covid-19.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG
1. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo
Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và chỉ đạo của các cấp về đấu
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ban chỉ đạo 389 huyện
đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện một số công tác như sau:
- Chỉ đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện tăng cường kiểm
tra, xử lý các đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng hóa xuất lậu, kinh
doanh bất hợp pháp trên địa bàn huyện; tăng cường ngăn chặn việc xuất, nhập
cảnh, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày
09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày
24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục tăng cường công
tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn năm 2016-2021.
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- Tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa
sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn
mác “Made in Việt Nam”.
- Triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 143/KH-BCĐ ngày 14/12/2020 của
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;
Công văn số 02/11/2020 của Ban chỉ đạo 389 huyện về việc tăng cường quản lý
thị trường hàng hóa liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên
trâu, bò.
- Ban hành Kế hoạch số 258/KH-BCĐ ngày 22/12/2020 của Ban Chỉ đạo
389 huyện về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong
và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày
19/01/2021 của Ban chỉ đạo 389 huyện về triển khai công tác đấu tranh chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021.
- Ban Chỉ đạo 389 huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng
chức năng trên địa bàn kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ tăng
cường đấu tranh, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, chú trọng nhóm mặt hàng đông
lạnh như chân gà, lòng lợn, các mặt hàng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ
không rõ ràng, ngăn chặn xuất lợn, thịt lợn trái phép qua biên giới. Chỉ đạo các
ngành chức năng phối hợp thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị
trường nội địa nhằm đảm bảo ổn định cung cầu, hoạt động sản xuất, kinh doanh,
thương mại và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.
2. Công tác triển khai thực hiện của các ngành thành viên
2.1. Đồn biên phòng Chi Lăng
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn, Cấp ủy Ban
chỉ huy Đồn đã tiến hành phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ,
nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống
buôn lậu, gian lận thương mại của Bộ chỉ huy BĐBP Lạng Sơn và Ban chỉ đạo
389 huyện Đình Lập. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn và tình
hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả trên địa bàn,
Ban chỉ huy Đồn đã xây dựng kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống buôn
lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả. Tổ chức các đợt cao điểm đấu
tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.
Đối diện địa bàn Đồn BP Chi Lăng quản lý là trấn Ái Điểm và trấn Đồng
Miên, huyện Ninh Minh/Quảng Tây/Tung Quốc từ phía ngoại biên có nhiều
đường mòn, đường tắt qua biên giới vào Việt Nam các lực lượng chức năng khó
kiểm soát. Đây là những thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu từ Việt Nam sang
Trung Quốc. Tình hình hoạt động buôn lậu tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.
Cấp ủy, Ban chỉ huy Đồn thường xuyên kiểm tra đôn đốc các bộ phận, tổ
đội công tác tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp
vụ đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật về các hành vi có dấu hiệu nghi vấn buôn
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lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Công tác đấu tranh phòng chống
xuất nhập trái phép trong quý I/2021 đơn vị phát hiện bắt giữ 06 vụ/ 32 đối tượng
gồm 10 người Trung Quốc và 22 người Việt Nam. Thường xuyên tổ chức lực
lượng chốt chặn các đường mòn, đường tắt qua lại biên giới với quân số 42 đồng
chí/12 chốt chặn và 03 tổ cơ động thường xuyên tuần tra kiểm soát ngăn chặn trên
biên giới.
2.2. Đồn Biên phòng Bắc Xa
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Cấp ủy Ban chỉ huy Đồn
đã tiến hành phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ
thị, Nghị quyết, Kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận
thương mại của Bộ chỉ huy BĐBP Lạng Sơn và Ban chỉ đạo 389 huyện Đình
Lập. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn và tình hình hoạt động
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả trên địa bàn, Ban chỉ huy
Đồn đã xây dựng kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận
thương mại, hàng cấm, hàng giả. Phối hợp tốt với các lực lượng Công an huyện,
Đội Quản lý thị trường số 3 huyện Đình Lập tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn,
triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái
phép hàng hóa qua biên giới.
2.3. Công an huyện
Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác vận
động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Chủ động đấu tranh chống
buôn lậu, không để hình thành các đường dây, tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu
lớn trên địa bàn. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng như:
Biên phòng, Thuế, Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Thú y về công tác đấu tranh
chống buôn lậu, hàng giả, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu qua địa bàn.
2.4. Đội Quản lý thị trường số 3- Tổ Đình Lập
Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, với vai trò là Cơ quan thường
trực BCĐ 389 huyện, Đội Quản lý thị trường số 3 - Tổ công tác Quản lý thị
trường huyện Đình Lập đã chủ động tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời các
văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên; Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn,
đôn đốc các đơn vị chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo phục vụ công tác
chỉ đạo của cấp trên; tổ chức, phối hợp kiểm tra xử lý về công tác chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ trì phối hợp với Công an huyện, tăng
cường triển khai đồng bộ các biên pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý
nghiêm các đối tượng đầu nậu, các kho tập kết hàng lậu, hàng giả, hàng cấm,
hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng
hóa giả mạo nguồn gốc xuất xứ, thịt lợn thịt và các sản phẩm từ lợn xuất, nhập
lậu qua biên giới, các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu tuyến Quốc lộ
4B. Nhằm tăng cường trong công tác Quản lý thị trường nội địa đối các mặt
hàng tiêu dùng phục vụ người dân trên địa bàn huyện.
2.5. Chi cục Thuế huyện
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Chỉ đạo các Đội Thuế bám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác chống thất
thu thuế, nợ đọng thuế, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn.
Thành lập các đoàn giám sát doanh thu các hộ kinh doanh để tăng thu thuế; kiểm
tra chống thất thu thuế vận tải, các cơ sở chế biễn lâm sản, dịch vụ thương mại.
Cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong đấu tranh
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
2.6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, xử lý các vi phạm về sản xuất, kinh
doanh, an toàn thực phẩm... không đảm bảo chất lượng, hàng giả, vi phạm sở
hữu trí tuệ trên địa bàn. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện và xác nhận kiến thức
vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp ngành quản lý.
2.7. Hạt kiểm lâm huyện
Chỉ đạo Kiểm lâm phụ trách địa bàn kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quản lý và bảo
vệ phát triển rừng. Tăng cường công tác kiểm tra buôn bán, vận chuyển động vật
rừng quý hiếm, các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, kiểm tra lâm sản trên
khâu lưu thông trên địa bàn.
2.8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Chủ động phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình thị
trường, giá cả hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình
ổn giá. Phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đăng ký
giá, kê khai giá, niêm yết và bán theo giá quy định.
2.9. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền
thông
Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 thực hiện việc tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật về Văn minh thương mại, vận động người dân không
kinh doanh, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, hàng cấm, hàng giả
bằng các hình thức như sử dụng loa phát thanh tại các điểm chợ, khu vực trung
tâm, tuyên truyền bằng loa lưu động qua các tuyến đường trục chính, khu vực
đông dân cư. Phối hợp trong công tác đưa tin về các vụ việc vi phạm hành chính
và thông báo tìm chủ sở hữu đối với những vụ việc chưa xác định được chủ sở
hữu.
3. Kết quả kiểm tra xử lý trong quý I năm 2021
Nhìn chung trong quý 1 năm 2021 tình hình buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả trên địa bàn huyện không có diễn biến phức tạp, tuy nhiên các
đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện chủ động, nắm chắc diễn biến tình
hình hoạt động buôn lậu trên địa bàn, chủ động trong công tác tham mưu, tăng
cường tổ chức trinh sát, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm
tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu
trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm... Đã đạt được một số kết quả như sau:
3.1. Kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính
trong quý I năm 2021
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- Tổng số vụ kiểm tra: 44 vụ;
+ Số vụ vi phạm: 26 vụ;
+ Số vụ xử phạt VPHC: 26 vụ;
+ Số tiền xử phạt VPHC: 63.750.000, đồng.
Tổng thu NSNN (tiền phạt VPHC; thu lời bất hợp pháp): 70.406.000,
đồng
*Trong đó:
- Lĩnh vực thương mại
- Số vụ kiểm tra: 28 vụ;
- Số vụ vi phạm: 21 vụ;
- Xử phạt VPHC: 21 vụ;
- Tiền phạt VPHC: 17.000.000, đồng;
- Số tiền thu lời bất hợp pháp thực hiện hành vi VPHC: 6.630.000 đồng;
- Trị giá hàng hóa tịch thu tiêu hủy: 2.092.000, đồng;
- Lĩnh vực lâm sản kiểm tra
- Số vụ kiểm tra: 16 vụ;
- Số vụ vi phạm: 05 vụ;
- Xử phạt VPHC: 05 vụ
- Tiền phạt VPHC: 46.750.000, đồng
- Bán hàng phát mại: 0, đồng
- Tịch thu gỗ các loại: 0,208, m3
- Chuyển cơ quan điều tra: 0 vụ.
- Hàng cấm: 0 vụ.
* Lĩnh vực Thuế: Thu nội địa 02 tháng đầu năm năm 2021 đạt: 6.263
triệu đồng, (ước thu quý I năm 2021 khoảng 9.000 triệu đồng).
(Phụ lục chi tiết kèm theo)
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Thuận lợi, khó khăn
1.1. Thuận lợi
- Luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp Ủy,
Đảng, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND huyện trong công tác chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Đình Lập đã có
chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả.
- Tinh thần phối hợp, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của tất cả các đơn
vị thành viên, các ngành, các cấp tiếp tục được nâng cao, cùng hướng đến một
mục tiêu kiểm soát tốt tình hình thị trường góp phần tạo môi trường kinh doanh
lành mạnh, bình đẳng; công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nhận
thức của người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhân dân đặc biệt là cư dân biên giới có
bước chuyển biến tích cực nên không tham gia buôn bán, vận chuyển, tiếp tay
cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
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- Hàng hóa lưu thông trên thị trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu
dùng của nhân dân, không có hiện tượng khan hiếm và đầu cơ, găm hàng, tăng
giá quá mức gây bất ổn thị trường. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được
triển khai đồng bộ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, không có
trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm.
1.2. Khó khăn
- Địa bàn rộng với đường biên giới trải dài, đường giao thông đi lại khó
khăn, lực lượng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ còn thiếu chưa thực
sự đáp ứng yêu cầu trong tình hình nhiệm vụ mới.
- Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn đã đạt
được những kết quả nhất định, còn hạn chế, chưa phát huy được hết khả năng
phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên trong công tác đấu tranh phòng, chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
- Việc ngăn chặn triệt để người xuất cảnh trái phép gặp nhiều khó khăn,
do chủ yếu là người dân địa phương sinh sống qua lại biên giới tại các đường
mòn, lối tắt, do đó luôn tiềm ẩn hoạt động tham gia vận chuyển, buôn bán hàng
cấm, hàng lậu.
- Thành viên trong Ban chỉ đạo hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm nên
kết quả đạt được chưa cao.
3. Nguyên nhân
- Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn tiềm ẩn diễn biến
phức tạp theo từng thời điểm. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn bán
hàng lậu, hàng cấm, hàng giả ngày càng tinh vi, manh động...
- Một số ít dân cư ở khu vực biên giới và khu vực vùng sâu, vùng xa nhận
thức vẫn còn hạn chế về các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh
thực phẩm, hàng hóa nhập lậu; địa bàn rộng đường biên mốc giới trải dài, địa
hình có nhiều đường mòn, lối tắt tạo thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu lợi
dụng hoạt động.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QÚY II NĂM 2021
1. Nhiệm vụ, giải pháp chung
1.1. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành trung ương liên quan, BCĐ 389 Quốc gia,
UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh. Chú trọng nắm tình hình, kiểm tra, xử lý hoạt động
kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên tuyến, địa bàn trọng điểm; kiểm
tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường hàng hóa, đặc biệt là các nhóm mặt hàng ảnh
hưởng đến sức khỏe con gnười, vật nuôi, cây trồng như: Thực phẩm, mỹ phẩm,
dược phẩm, đông được, vật tư y tế, động vật hoang dã, phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm.
1.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác chống buôn
lậu của các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp
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về kiểm tra, xử lý vi phạm, cung cấp thông tin, chế độ thông tin báo cáo đảm
bảo kịp thời, chính xác.
1.3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ, kịp thời động viên khích lệ tinh thần cho cán bộ, công chức,
chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả; thay đổi vị trí cán bộ phù hợp với từng địa bàn, từng thời điểm, để
phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng xảy ra; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức,
chiến sỹ trực tiếp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả có trình độ chuyên môn vững vàng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để
hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời xử lý nghiêm và chuyển đổi vị trí
công tác đối với các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc tiếp tay cho
hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật bằng các hình thức và nội
dung thiết thực hơn, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tạo
điều kiện tốt nhất cho khả năng cạnh tranh của hàng hóa nội địa, nâng cao nhận
thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh về các quy định của pháp
luật, về ảnh hưởng xấu của buôn lậu, hàng giả đến kinh tế - xã hội; nâng cao
nhận thức cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm có nguồn
gốc rõ ràng, an toàn và hưởng ứng phòng trào người "Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam".
1.5. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện chủ động nắm diễn
biến thị trường, tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đối với địa bàn
có tình hình buôn lậu diễn ra phức tạp, ngăn chặn, kiểm tra, xử lý quyết liệt
không để hình thành các đường dây, tụ điểm buôn lậu trên địa bàn được phân
công phụ trách.
1.6. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến
công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó
quan tâm đến các hoạt động buân lậu, hàng giả theo hình thức mới trên thương
mại điện tử, trang mạng cá nhân Zalo, Facebook; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa
đổi, bổ sung, thay thế các quy định phù hợp hơn với thực tế và tình hình mới.
1.7. Các ngành chức năng tăng cường phối hợp, trao đổi nghiệp vụ, chia
sẻ thông tin trên các lĩnh vực, địa bàn để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu
quả; đẩy mạnh phối hợp trên các mặt công tác giữa các lực lượng chức năng
chống buôn lậu trên địa bàn huyện với các cơ quan chức năng chống buôn lậu ở
tỉnh, trung ương nhằm tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
2. Nhiệm vụ trọng tâm cụ thể
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quy định, các ngành thành viên Ban Chỉ
đạo 389 huyện chủ động chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn để kịp thời nắm chắc diễn biến phát sinh trên thị trường, những
phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu để có những giải pháp xử
lý cho phù hợp, đặc biệt là khu vực biên giới và các tuyến đường qua địa bàn
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tỉnh vào sâu trong nội địa, kiên quyết không để hình thành các đường dây, tụ
điểm buôn lậu trên địa bàn, cụ thể:
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, ý kiến
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Huyện ủy, UBND
huyện Đình Lập về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả trên địa bàn; triển khai có hiệu quả các Kế hoạch, chỉ đạo của BCĐ 389
huyện: Kế hoạch số 238/KH-BCĐ ngày 06/11/2020 về đấu tranh, ngăn chặn các
hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại
điện tử; Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2021 về triển khai công tác đấu
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021; Công văn số
02/11/2020 về việc tăng cường quản lý thị trường hàng hóa liên quan đến phòng,
chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
- Yêu cầu Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 39 (Đình Lập), Đồn
Biên phòng Bắc Xa, Đồn Biên phòng Chi Lăng, Chi cục Thuế khu vực II và các
ngành thành viên BCĐ 389 huyện tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ hơn
nữa trong việc rà soát, kiểm tra, xử lý đối với các điểm tập kết hàng hóa nhập
lậu, hàng hóa không đảm bảo chất lượng; tổ chức thực hiện các biện pháp
nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa
nhập lậu, hàng hóa không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường nhằm
tăng khả năng ổn định thị trường, thu ngân sách nhà nước.
- Phối hợp tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất
là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu; tiếp
tục duy trì hoạt động chốt chặn, tuần tra trên một số đường mòn, củng cố hàng
rào tại một số đường mòn biên giới nhằm hạn chế tối đa tình trạng xuất nhập
cảnh, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; các phương tiện vận chuyển
hàng hóa nhập lậu tuyến Quốc lộ 4B; tăng cường công tác quản lý thị trường nội
địa.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (đặc biệt là các xã biên giới): Tăng
cường phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền vận động người dân
không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng kinh doanh, vận chuyển hàng hóa
nhập lậu, hàng giả, hàng cấm; gây dựng phong trào trong quần chúng nhân dân
về việc tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến buôn lậu, hàng giả; chủ động
nắm tình hình, kịp thời phối hợp chia sẻ thông tin với các lực lượng chức năng
chống buôn lậu trên địa bàn; Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình hình tập kết, kinh doanh, vận
chuyển hàng hóa nhập lậu.
- Các ngành thành viên khác của Ban Chỉ đạo trên cơ sở chức năng,
nhiệm vụ được phân công tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phối
hợp tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu của
đơn vị, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, làm tốt công tác
giáo dục chính trị tư tưởng, động viên kịp thời cho cán bộ, công chức trực tiếp
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thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, phòng ngừa tiêu cực xảy ra, kịp thời phát
hiện và xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức có dấu hiệu tiêu cực, tiếp
tay cho buôn lậu, thiếu tinh thần trách nhiệm.
- Cơ quan Thường trực BCĐ 389 huyện thường xuyên nắm chắc tình
hình, kịp thời tham mưu, đôn đốc thực hiện các kế hoạch công tác, chủ động đề
xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường; Tăng cường
đôn đốc, phối hợp giữa các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
Ban Chỉ đạo 389 huyện Đình Lập trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- VPTT BCĐ 389 tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các ngành thành viên BCĐ 389 huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Văn Thắng

