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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai 

nhiệm vụ năm 2019 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

 

Ngày 11/01/2019 tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai 
nhiệm vụ 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, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Các Đồn Biên phòng, các Chi 
cục Hải quan cửa khẩu, các Đội Quản lý thị trường, Công an các huyện biên giới 
và thành phố Lạng Sơn, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Trạm KSLH 
Dốc Quýt, Đội 389 tỉnh. Sau khi theo dõi phóng sự tổng hợp về tình hình công tác 
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018, ý kiến tham gia 
của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 
389 tỉnh kết luận như sau:    

Cơ bản đồng tình nhất trí với những nội dung đánh giá, nhận xét, kết quả đạt 
được, phương hướng nhiệm vụ tại dự thảo Báo cáo tổng kết công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 
2019 do thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng. Năm 2018, UBND tỉnh, Ban 
Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, chỉ 
đạo trực tiếp bắt giữ tại một số khu vực, địa bàn trọng điểm. Các cấp, các ngành, các 
lực lượng trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành trung ương, Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; các thành viên Ban Chỉ 
đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố, các lực lượng chức năng đã 
nêu cao tình thần trách nhiệm, tích cực trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 
do đó tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh tiếp tục 
được kiềm chế, quản lý, đã đánh mạnh vào các đường dây, tụ điểm nóng về buôn 
lậu. Kết quả trong năm 2018, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 6.344 vụ (tăng 
35,6% so với năm 2017); xử phạt vi phạm hành chính 4.435 vụ (tăng 09,2% so với 
năm 2017); tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 27.415,7 triệu đồng (tăng  07,8% 
so với năm 2017); phạt bổ sung, truy thu thuế 35.478,7 triệu đồng (tăng 52,8% so 
với năm 2017); trị giá hàng hoá tịch thu 44.473,4 triệu đồng (bằng 52,3% so với 
năm 2017). Đã khởi tố 396 vụ (bằng 95,9% so với năm 2017), 591 đối tượng (bằng 
96,3% so với năm 2017); bắt giữ hơn 242 vụ, 294 đối tượng, khởi tố 152 vụ buôn 
bán, vận chuyển trái phép pháo, thu giữ trên 14,6 tấn pháo; 
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Tuy nhiên công tác chống chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn 
một số hạn chế đó là: Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của người đứng đầu một số 
cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quyết liệt, có địa bàn, có thời điểm chưa kịp thời, để 
phát sinh diễn biến phức tạp về buôn lậu tại một số đường mòn qua biên giới, nhất là 
địa bàn huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng, huyện Lộc Bình (điển hình là vụ C03 - Bộ 
Công an bắt giữ ngày 14/12/2018 và phức tạp về buôn lậu gia cầm khu vực cửa khẩu 
Chi Ma). Tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, công chức trực tiếp 
thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, kiểm tra, xử lý chống buôn lậu có địa bàn, đơn vị chưa 
quyết liệt. Việc kiểm tra, xử lý một số loại hình kinh doanh như: Bán hàng trên hệ 
thống internet, bán hàng đa cấp, điểm bán hàng dành riêng cho người nước ngoài 
trong khu vực nội địa chưa tốt, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Công tác quản 
lý phương tiện giao thông (nhất là các xe mang biển giả, xe hoán cải,…), quản lý hộ 
tịch hộ khẩu (nhất là tạm trú, tạm vắng khu vực biên giới) chưa được thực hiện tốt. 
Tình trạng gian lận thương mại thông qua hoạt động tạm nhập tái xuất, xuất nhập 
khẩu, chuyển cửa khẩu, gian lận về nguồn gốc hàng hóa,... chưa được phát hiện, xử 
lý triệt để. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng có lúc có nơi thiếu chặt 
chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, 
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới chưa được thực hiện quyết liệt, triệt để; 
một số khu vực, một số thời điểm vẫn còn hiện tượng buông lỏng, thiếu trách nhiệm, 
để hàng hóa ngang nhiên vận chuyển qua biên giới, nhất là nhập lậu các mặt hàng gia 
cầm qua khu vực cửa khẩu Chi Ma, hàng lậu qua khu vực biên giới xã Thanh Lòa, xã 
Cao Lâu, huyện Cao Lộc. Các kho hàng, điểm tập kết hàng lậu trong nội địa chưa 
được triệt phá hiệu quả (nhất là các khu vực thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc, cửa 
khẩu Tân Thanh,…). Công tác quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ chưa được thực 
hiện tốt, vẫn để phát sinh khá phức tạp tình trạng sử dụng hóa đơn để hợp thức hàng 
hóa nhập lậu. Công tác quản lý địa bàn của lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng 
có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. 

Để triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh chống chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả năm 2019 ngoài những nhiệm vụ, giải pháp đã trình bày tại 
dự thảo Báo cáo, yêu cầu các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND 
các huyện và thành phố, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan thực 
hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Trên khu vực biên giới 

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng tập trung phối hợp kiểm 
tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, củng cố và duy trì chốt chặn tại các khu 
vực trọng điểm, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh, mang vác hàng lậu trái phép 
qua biên giới, nhất là nhập lậu các mặt hàng cấm như: pháo, ma tuý, tiền giả, các 
mặt hàng gia cầm giống và sản phẩm gia súc, gia cầm, các mặt hàng kinh doanh có 
điều kiện, hạn chế kinh doanh khác,… không để hình thành các đường dây, tụ 
điểm phức tạp về vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.  

b) Cục Hải quan chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội 
biên phòng duy trì chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu; kiểm soát chặt 
chẽ theo quy trình để ngăn chặn gian lận thương mại và hàng giả đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu; phối hợp cơ quan chức năng chống buôn lậu khu vực nội địa 
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trao đổi thông tin nghiệp vụ về xác minh nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra mã số hàng 
hóa nhập khẩu. 

c) UBND các huyện biên giới tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa 
khẩu, kiểm tra, nắm chắc tình hình địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng chức 
năng thực hiện tốt nhiệm vụ chống buôn lậu; chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 huyện đẩy 
mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, xuất nhập 
cảnh trái phép,… nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và các địa bàn 
trọng điểm về buôn lậu như Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng.  

d) Các lực lượng kiểm dịch phối hợp với các cơ quan chức năng tại các cửa 
khẩu, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng xuất nhập khẩu, kịp thời phát 
hiện các hành vi vi phạm về pháp luật Thú y, An toàn vệ sinh thực phẩm; 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 chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố lập 
các chuyên án để đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, 
đầu nậu buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí 
tuệ và gian lận thương mại; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển 
hàng hóa từ biên giới vào nội địa và các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường 
bộ; phối hợp với các lực lượng chức năng khác để hỗ trợ giải quyết các vụ việc vi 
phạm có dấu hiệu tội phạm và các vụ việc chống đối người thi hành công vụ.  

b) Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 
trường nội địa (tập trung quyết liệt tại các địa bàn trọng điểm như: Thị trấn Đồng 
Đăng, thị trấn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn,….), phát hiện và xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, 
hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, các hành vi gian lận 
thương mại, các loại hình kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, bóng 
cười...; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, kiểm soát đối với 
các kho bãi, các điểm tập kết hàng hóa, các phương tiện vận chuyển hàng lậu dọc 
các tuyến quốc lộ; tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin với các cơ quan báo 
chí, truyền hình của Trung ương và của tỉnh để tuyên truyền về công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức năng tỉnh.  

Kiểm tra sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm 
an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng bình ổn giá, các loại thuốc tân dược, rượu, nước 
giải khát trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

c) Cục Thuế quản lý chặt chẽ việc cấp phát hóa đơn của các đơn vị trong 
ngành, việc sử dụng hóa đơn chứng từ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa 
bàn, nhất là khu vực cửa khẩu Tân Thanh, thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc, 
thành phố Lạng Sơn,..; ngăn chặn có hiệu quả việc gian lận về giá trong ghi hóa 
đơn bán hàng nhằm chống thất thu thuế; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 
nghiêm các đối tượng mua bán hóa đơn trái phép. 

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm tra, kiểm 
soát các cửa rừng, quản lý tốt việc khai thác các loại gỗ, ngăn chặt có hiệu quả hoạt 
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động buôn bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép các mặt hàng lâm sản, động vật 
hoang dã; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về sản 
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón. 

đ) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức thanh tra, kiểm tra về nhóm mặt 
hàng, dịch vụ liên quan trong các hoạt động Lễ hội, du lịch, kịp thời tuyên truyền, 
ngăn chặn các hành vi kinh doanh văn hóa phẩm không rõ nguồn gốc, các loại hình 
dịch vụ văn hóa cấm kinh doanh; duy trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm 
tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ karaoke, các quán bar, 
nhà nghỉ,... nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở kinh doanh có hành vi kinh 
doanh khí cười trái phép, kinh doanh rượu, thuốc lá nhập lậu, ngăn chặn triệt để hoạt 
động kinh doanh khí cười trái phép trên địa bàn tỉnh. 

e) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì chuyên mục “Chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả” trên sóng truyền hình; kịp thời phối 
hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh, với các báo, đài trung ương 
đưa tin về tình hình buôn lậu và công tác chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh; phối 
hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn 
thấy được tác hại của việc hít phải khí cười (N2O), shisha đối với sức khỏe của con 
người; tăng cường thông tin, tuyên truyền về chống buôn bán, vận chuyển, sử dụng 
trái phép các loại pháo. 

g) Các sở, ngành thành viên khác của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các 
huyện 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. 

3. Giao thủ trưởng các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố quản lý tốt địa bàn, lĩnh vực, chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nếu để xảy ra phức tạp về tình hình 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với địa bàn, lĩnh vực phụ trách./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- VP TT BCĐ 389 quốc gia; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Cơ quan, đơn vị có thành phần dự họp;  
(Theo GM số 14/GM-UBND) 
- Báo Lạng Sơn;  
- C, PVP; các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

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

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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