
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác chống buôn lâụ, gian lâṇ thƣơng maị và hàng giả 

Tháng 10 năm 2021 

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH  

1. Tình hình an ninh chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa 

Tháng 10 năm 2021, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn nhìn chung ổn định, dịch bệnh Covid trong tỉnh vẫn được kiểm soát tốt; an 

ninh chính trị được giữ vững.  

2. Tình hình thị trƣờng, giá cả hàng hóa 

Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 năm 2021 diễn ra khá 

ổn định, cung cầu hàng hóa trên thị trường được đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

tiêu dùng của nhân dân với giá cả hợp lý, các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu, không 

phát hiện trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng dịch bệnh vi phạm đầu cơ, găm 

hàng, tăng giá bất hợp lý. Trong điều kiện của dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh Phía Nam và Hà Nội đã dần được kiểm soát. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 

tháng 10/2021 ước đạt 422,231 tỷ đồng, tăng 3,85% so tháng trước và giảm 

10,56% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2021 ước đạt 4.411,714 tỷ 

đồng, tăng 4,69% so cùng kỳ năm trước, đạt 69,7% kế hoạch năm 2021; 

3. Tình hình buôn lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả 

Tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương 

mại vẫn diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, các lực lượng chức năng đã 

phát hiện và xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm, đồng thời làm tốt công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, người tiêu dùng, đặc biệt là 

các thương nhân sản xuất, kinh doanh hiểu rõ tác hại của việc tiêu thụ hàng lậu, 

hàng giả và các hành vi gian lận thương mại, góp phần ổn định tình hình thị trường. 

Các hành vi vi phạm chủ yếu: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, buôn bán hàng cấm, vi phạm trong kinh doanh 

LPG chai, vi phạm về nhãn hàng hóa, niêm yết giá, bán  hàng  hóa  phải có dấu 

hợp qui nhưng không có dấu hợp qui; buôn bán thuốc bảo vệ thực vậtmà không có 

giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo qui định… 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH 

UBND TỈNH BẮC KẠN 
BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH 

 
Số:           /BC-BCĐ 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng 10 năm 2021 
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1. Công tác tham mƣu, chỉ đạo, điều hành 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 140/KH-BCĐ ngày 16/3/2021 về 

kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan thành viên thực 

hiện có hiệu quả các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo đã ban hành.  

2. Công tác chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả  

Triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, kiểm tra, xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm, 

đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân 

dân, người tiêu dùng, đặc biệt là các thương nhân sản xuất, kinh doanh hiểu rõ tác 

hại của việc tiêu thụ hàng lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại, góp 

phần ổn định tình hình thị trường. 

- Quản lý thị trườngđã phát hiện và xử lý 07 vụ với 07 hành vi vi phạm cụ 

thể: kinh doanh hàng hóa nhập lậu, buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm 

kinh doanh; Không treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân kinh doanh hàng 

hóa LPG ký hợp đồng bán LPG chai với cửa hàng; bán  hàng  hóa  phải có dấu 

hợp qui nhưng không có dấu hợp qui; buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà không 

có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo qui định; 

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

phụ bằng tiếng Việt Nam. 

Số tiền phạt vi phạm hành chính: 29.750.000đồng. 

- Công an tỉnh phát hiện, xử lý 04 vụ/04 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua 

bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 518.510.000 đồng tiền mặt;895,95 gam 

Heroin;1,41 gam ma túy tổng hợp. Ra Quyết định khởi tố 04 vụ/04 bị can;  

Phát hiện và xử lý 01 vụ/01 đối tượng về hành vi: Cung cấp LPG chai cho 

khách hàng sử dụng nhưng không lưu tại cửa hàng phiếu giao hàng có đủ các thông 

tin về chủ sở hữu, loại chai, số sêri chai, nơi nhập chai chứa… và hành vi vi phạm quy 

định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.Phạt tiền 8.000.000 đồng. 

3. Công tác kiểm tra về giá, chống đầu cơ, găm hàng  

Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn được tiến hành thường xuyên.  

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra 

định kỳ và đột xuất việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh; theo dõi sát 

biến động giá, nhất là giá của các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; vật tư, hóa chất phục 

vụ phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền có các biện 

pháp bình ổn giá khi có sự biến động bất thường. 
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- Lực lượngQuản lý thị trườngtrong tháng đã phát hiện và xử lý 03 vụ/03 đối 

tượng về hành vi: Không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo 

quy định của pháp luật; Tổng tiền phạt 2.250.000 đồng. 

Ngoài ra, không phát hiện vi phạm về đầu cơ, găm hàng, hoặc lợi dụng tình 

hình thị trường, dịch bệnh để nâng giá quá mức. 

4. Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và chống dịch bệnh 

Sở Công Thương:  

- Công tác cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường trong điều kiện dịch bệnh 

đã được triển khai kịp thời, các mặt hàng thiết yếu được các tổ chức thương nhân 

kinh doanh đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân với giá cả hợp lý. Hệ 

thống phân phối các mặt hàng thiết yếu được bố trí từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp 

xã thông qua hệ thống các đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, đảm bảo cung cấp các 

mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật liệu xây dựng; 

không xảy ra tình trang thiếu nguồn cung hàng hóa đặc biệt tại những vùng bị thiệt 

hại do thiên tai, dịch bệnh, người dân không bị đói, bị thiếu vật tư khắc phụ hậu 

quả sau thiên tai; 

- Tham mưu xây dưng kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ cam, 

quýt năm 2021; 

- Hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm có sản lượng lớn của các 

tỉnh, thành phố Đắk Lắk, Bình Thuận, Thái Nguyên, Hà Giang, Nghệ An, Quảng 

Trị, Khánh Hòa, Bình Phước, Gia Lai, Đồng Nai, Quảng Ninhđến các siêu thị, hiệp 

hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên 

địa bàn tỉnh. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT:  

- Tiến hành lấy mẫu thực phẩm có nguồn gốc từ sản phẩm động vật, thực vật, 

thủy sản trên địa bàn 08 huyện, thành phố, tổng số 75 mẫu; thực hiện giám sát dư 

lượng thuốc kháng sinh, chất kích thích, Natri bezoat trên sản phẩm thịt; thuốc bảo 

vệ thực vật trên rau, quả, sản phẩm chế biến từ thực vật; hàm lượng Nitrat trên sản 

phẩm đông lạnh. 

Kết quả: 72/75 mẫu đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc có phát hiện nhưng nằm 

trong ngưỡng cho phép chiếm 96%; 03/75 mẫu không đảm bảo an toàn thực phẩm 

chiếm 4%. Thông qua việc lấy mẫu giám sát nhằm nâng cao ý thức của người sản 

xuất, kinh doanh và khuyến cáo người tiêu dùng. Đồng thời có văn bản chỉ đạo các 

huyện, thành phố làm việc với các hộ có mẫu không đảm bảo an toàn nhằm truy 

xuất nguồn gốc, từ đóđưa ra giải pháp trong thời gian tới. 

- Tiếp tục triển khai công tác kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động 

vật tại các trạm kiểm dịch với số liệu báo cáo như sau: 
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Kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y tại các chợ với tổng số7.166 con gia súc, gia cầm 

các loại; Kiểm dịch vận chuyển động vật xuất ra khỏi tỉnh thực hiện được lợn 1.445 con; 

Kiểm tra, kiểm soát tại 02 Trạm, chốt kiểm dịch được 77 phương tiện chở gia súc, gia 

cầm có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiến hành phun khử trùng tiêu độc khi qua Trạm, 

chốt đối với các phương tiện vận chuyển, tổng số 31.097 con gia súc, gia cầm; thuốc 

phun khử trùng sử dụng 5 lít Han-lodine và thu nộp ngân sách 3.080.000 đồng;  

Lực lượng Quản lý thị trườngđã phát hiện và xử lý 09 vụ với 09 hành vi:  Kinh 

doanh hàng hóa làthực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, phạt tiền: 4.550.000 đồng; 

kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên bao bì hàng hóa, phạt tiền 4.070.000đ. 

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm với tổng trị giá là  26.882.000 đồng. 

5. Công tác kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực khác 

5.1 Về lĩnh vực chống thất thu thuế 

Phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác phòng chống 

buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; đẩy mạnh tuyên truyền và vận động người 

nộp thuế không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, góp phần giữ gìn an ninh trật tự 

trên địa bàn; Chỉ đạo các đơn vị trong ngành cử cán bộ có năng lực tham gia phối 

hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng trên địa 

bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ đối 

với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường; kiểm tra, giám sát giá cả hàng 

hoá tiêu thụ trên địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp 

luật về thuế, về hoá đơn và pháp luật giá theo quy định.  

Trong tháng, Cục Thuế tỉnh phát hiện và xử lý 03 vụ về hành vi vi phạm 

trong lĩnh vực Thuế.  

- Số tiền xử phạt VPHC về thuế: 157.000.0000 đồng;  

- Tiền phạt bổ sung truy thu thuế là: 545.000.000đồng; 

5.2 Về lĩnh vực phòng chống phá rừng, mua bán, vận chuyển chế biến lâm 

sản trái phép 

Thực hiện việc tuần tra, kiểm soát địa bàn tại các khu rừng tự nhiên, địa bàn 

giáp danh, các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản, các đầu mối giao thương lâm 

sản; kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản để quản lý tại gốc. Tổ 

chức kiểm tra và quản lý tốt các tổ chức, hộ gia đình gây nuôi động vật hoang dã; 

kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho các cơ sở phát triển 

kinh tế, nhưng kiên quyết xử lý các hành vi mua, bán, nuôi nhốt, kinh doanh chế 

biến trái phép các loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 

Chi cục Kiểm Lâm tỉnhtăng cường kiểm tra đột xuất tình hình quản lý bảo vệ, 

phát triển rừng; Trong tháng phát hiện và xử lý 35 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch 

thu hơn 40 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 327 triệu đồng. 
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5.3 Về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 

Hàng tháng, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở toàn tỉnh tuyên truyền 

công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả; tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền cuộc vận độngNgười Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Thường 

xuyên theo dõi, thăm nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính trên 

địa bàn tỉnh.Phối hợp theo dõi tình hình giả mạo cơ quan nhà nước để bán xuất bản 

phẩm trên địa bàn. 

Trong tháng, không phát hiện có phát sinh vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

5.4 Về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh tra Sở VHTT&DL tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp 

luật trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và quảng cáo kết 

hợp kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 

Trong tháng, không phát hiện vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả. 

5.5 Về lĩnh vực Y tế 

Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 3263/KH-SYT ngày 07/9/2021 của Sở Y tế về 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh thuốc, 

trang thiết bị, vật tư y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Ban hành Văn bản số 3784/SYT-NVYD ngày 13/10/2021 của Sở Y tế về việc chấn 

chỉnh hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Trong tháng, kiểm tra 06 cơ sở bán lẻ thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ 

phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn, không phát hiện có hành vi vi phạm về 

gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế. 

 5.6 Về lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo triển 

khai kịp thời, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp chống buôn lậu, hàng giả và gian 

lận thương mại trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn 

thị trường, kiềm chế lạm phát… Qua đó, đã góp phần tác động đến sự ổn định giá 

cả hàng hoá, trên thị trường không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá 

mức, đảm bảo thoả mãn nhu cầu mua sắm của nhân dân. Trong tháng, không phát 

hiện vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

5.7 Về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

Sở Khoa học Công nghệ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban 
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chỉ đạo 389 về việc tăng cường công tác thanh kiểm tra phòng chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực khoa học công 

nghệ quản lý.Trong kỳ báo cáo không có vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

5.8 Lĩnh vực Công thương 

Sở Công Thương ban hành Quyết định số 102/QĐ-SCT ngày 14 tháng 9 năm 

2021 về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh và bán lẻ xăng dầu năm 2021. Thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở 

Công Thương; Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tổng số 18 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc 14 

doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cung ứng xăng dầu. Qua kiểm tra cho thấy các 

doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh và bán lẻ 

xăng dầu. Không phát hiện vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả. 

5.9 Công tác tuyên truyền, vận động 

Thông qua công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thành 

viên, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 

theo chức năng, nhiệm vụ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công 

chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trên địa bàn tỉnh.  

6. Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý của các 

lực lƣợng chức năng 

- Tổng số vụ xử lý: 57 vụ/57 đối tượng vi phạm; 

- Tổng số tiền thu nộp NSNN: 1.077,62 triêụ đồng. 

Trong đó:  

+ Tiền xử phạt VPHC: 532,62 triệu đồng;  

+ Tiền phạt bổ sung, truy thu thuế: 545 triệu đồng; 

Ngoài ra: 

+Trị giá tang vật tiêu hủy: 26,882 triệu đồng. 

+ Trị giá hàng tịch thu chưa thanh lý ước tính: 29,29 triệu đồng. 

(Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389QG và trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 
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và hàng giả; Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động và 

tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và 

gian lận thương mại, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhờ 

đó hiệu quả của công tác này đã có bước chuyển biến tích cực, các loại tội phạm và 

các hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận 

thương mại đã được phát hiện và xử lý kịp thời, không có các vụ việc vi phạm 

nghiêm trọng xảy ra. Nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả nói riêng. 

2. Khó khăn, tồn tại 

Lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn mỏng; năng 

lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, công chức ở một số 

đơn vị, địa phương còn chưa đồng đều, chưa được đào tạo chuyên sâu để đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ. 

Tình hình mua bán hàng trực tuyến qua mạng Internet, giao nhận hàng qua 

các doanh nghiệp chuyển phát nhanh gây khó khăn trong công tác quản lý, tiềm 

ẩnviệc tiêu thụ nhiều loại mặt hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng lậu và hàng 

giả ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, thất thu thuế, ngân sách nhà nước. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên còn 

chưa được tiến hành thường xuyên, hình thức tuyên truyền thiếu phong phú; chưa 

triển khai sâu rộng đến vùng sâu, vùng xa.Công tác phối hợp giữa các lực lượng 

chức năng và các thương nhân chưa thường xuyên. 

Ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực thương mại 

của một số tổ chức, cá nhân kinh doanh chưa tốt; Nhận thức của một bộ phận 

người dân và doanh nghiệp về hàng giả, quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế, từ đó, đã 

vô tình tiếp tay cho các đối tượng phạm tội. 

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chủng virus mới lây lan nhanh và 

khó kiểm soát hơn, cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, sự phát triển kinh tế nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và hoạt động kiểm tra 

của các lực lượng chức năng. 

3. Giải pháp 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 

389 các huyện, thành phố theo Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt 

động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;Duy trì tốt việc tổng 

hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc 

gia và Ban chỉ đạo 389 tỉnh. 
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- Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động, kiểm tra, 

kiểm soát các mặt hàng, nhóm hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao, ảnh hưởng 

trực tiếp đến đời sống, sức khỏe nhân dân theo diễn biến thị trường.; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, công bố 

tên tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng trên các phương tiện thông 

tin đại chúng.Khuyến khích người dân chủ động, tích cực tham gia tố giác các 

hành vi gian lận thương mại đặc biệt là các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để 

vi phạm pháp luật. Tuyên truyền, vận động các thương nhân kinh doanh trên địa 

bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước, không kinh doanh 

hàng nhập lậu, không sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng kém 

chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại, hàng không 

đảm bảo ATTP; 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2021 

1. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn và tình hình thực tế tại địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan 

thành viên theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn, đề 

xuất biện pháp triển khai có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 

2. Chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 140/KH-BCĐ ngày 

16/3/2021 về kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021; Kế hoạch số 376/KH-BCĐ ngày 

10/9/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém 

chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu 

và vị thuốc y học cổ truyền; Kế hoạch số 679/KH-BCĐ ngày 20/11/2020 về tăng 

cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại 

điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các văn bản chỉ đạo đã ban hành. 

3.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân, tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh khi phát hiện các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của 

pháp luật. Duy trì chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

4.Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động, tham mưu cho 

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Đẩy mạnh công tác phối kết hợp giữa các Sở, ngành 

thành viên làm tốt công tác nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát phát hiện kịp thời 

những hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, hành vi vi phạm 

vệ sinh ATTP.Duy trì tốt việc tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo sự 

chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban chỉ đạo 389tỉnh. 
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5. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đầu 

cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm thu lời bất chính. Kiểm soát tốt tình hình 

vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm chế biến từ thịt gia 

súc, gia cầm đảm bảo lưu thông theo đúng quy định pháp luật và an toàn cho người 

sử dụng. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh Covid -

19, bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, bệnh lở mồm long 

móng xâm nhiễm, lây lan nhằm ổn định thị trường và đời sống của nhân dân để tăng 

trưởng kinh tế trở lại, đảm bảo an sinh xã hội. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả tháng 10 năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 

năm 2021 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử:   

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trưởng BCĐ 389 tỉnh (b/c); 

- Các cơ quan thành viên; 

Gửi bản giấy:                                                                               

- VPTT BCĐ389QG (b/c); 

- Các đơn vị không có TDoffice; 

- Lưu: VT, CQTT. 
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