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BÁO CÁO                                                                                                                               

Kết quả kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trên địa bàn huyện Bảo Yên  

 

                                                            

 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 118/KH-BCĐ389 ngày 27/5/2020 của Ban 

Chỉ đạo 389 huyện Bảo Yên về việc kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Bảo Yên, Ban Chỉ đạo 389 

huyện Bảo Yên báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 1. Tình hình chung 

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình 

thị trường hàng hóa, giá cả và các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại có 

sự biến động, đặc biệt trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội, hàng hóa lưu 

thông trên thị trường cơ bản chậm lại. Hàng hóa lưu thông trên thị trường chủ yếu 

là những mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, vật tư y tế. 

Trên địa bàn không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, mặc dù do ảnh hưởng của dịch 

bệnh, hàng hóa cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân tại địa phương. 

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát của các ngành chức năng nhìn chung các 

tổ chức, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn đã chấp hành tốt các quy 

định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ, đặc biệt 

là chấp hành tốt các quy định, chỉ thị của Chính phủ trong việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các cơ sở kinh doanh, không 

để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá bất hợp lý, chủ động thực 

hiện ký cam kết với các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định về niêm 

yết giá và bán hàng theo giá đã niêm yết, cam kết không bán hàng hóa kém chất 

lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại 

và phát sinh một số đối tượng kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, thực 

hiện gian lân thương mại trong kinh doanh. 

2. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1 Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện 

Thực hiện Nghị Quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về việc 

đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình 

mới, Ban Chỉ đạo 896 huyện đã xây dựng Kế hoạch số 118/KH-BCĐ389 ngày 

27/05/2020 của BCĐ 389 huyện Bảo Yên về việc kiểm tra, kiểm soát đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Bảo Yên; theo 

đó, Tổ công tác liên ngành tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở, tổ chức, cá 

nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh mua bán, vận chuyển hàng hóa trên địa 

bàn huyện Bảo Yên. Qua công tác kiểm tra, các cơ sở, cá nhân có hoạt động kinh 
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doanh lưu động, vận chuyển hàng hóa trên các phương tiện vận tải lưu thông qua 

địa bàn huyện. 

2.2. Kết quả kiểm tra, xử lý 

Theo kế hoạch, Tổ công tác dưới sự chỉ đạo của Tổ trưởng đã thực hiện theo 

Kế hoạch số 118/KH-BCĐ389 ngày 27/05/2020 của BCĐ 389 huyện Bảo Yên về 

việc kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trên địa bàn huyện Bảo Yên. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn theo 

nội dung trong kế hoạch nhận thấy các cơ sở kinh doanh cố định, các cơ sở kinh 

doanh lưu động trên địa địa bàn cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật 

trong hoạt động kinh doanh thương mại. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số cơ sở vi 

phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không 

rõ nguồn gốc, xuất xứ. Kết quả cụ thể như sau: 

- Về kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn theo nội dung 

trong kế hoạch: Các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt các quy định về đăng ký kinh 

doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, thực hiện tốt việc ghi nhẵn hàng 

hóa, niêm yết giá và bán theo giá đã niêm yết. 

- Về xử lý vi phạm: Tổ công tác liên ngành đã phối hợp thực hiện kiểm tra, 

kiểm soát phát hiện và xử lý 11 vụ vi phạm. Tổng giá trị xử lý: 75.005.000 đồng, 

trong đó: giá trị xử phạt vi phạm hành chính: 25.850.000 đồng; giá trị hàng hóa vi 

phạm: 49.155.000 đồng. 

3. Thuận lợi, khó khăn 

3.1. Thuận lợi  

Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc Gia, BCĐ389 

tỉnh Lào Cai, UBND huyện Bảo Yên trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả; đồng thời, các ngành lực lượng chức năng là thành 

viên BCĐ 389 huyện, chính quyền địa phương đã chủ động, tích cực phối hợp chặt 

chẽ có hiệu quả trong công tác kiểm tra kiểm soát đấu tranh ngăn chặn xử lý vi 

phạm, đặc biệt là sự đoàn kết, phối hợp giữa các thành viên trong tổ công tác liên 

ngành, luôn chủ động đề xuất, tham gia kiểm tra, kiểm soát thị trường và thực hiện 

tốt nhiệm vụ theo sự phân công của tổ trưởng. 

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như kiểm tra và xử lý vi 

phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng, kinh 

doanh hàng cấm, hàng giả, hành hóa nhập lậu...đồng thời bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng trên địa bàn, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh 

và ổn định. 

   3.2. Khó khăn 

Ngoài những kết quả đã đạt được, tình hình hoạt động gian lận thương mại 

vẫn còn xảy ra ở một số xã trên địa bàn huyện, còn tồn tại tình hình trên là do công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thực sự có chiều sâu, mặt khác do ảnh 

hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp, tạo kẽ hở để các 

đối tượng lợi dụng sức cầu để tiêu thụ hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Bên 

cạnh đó, việc vận chuyển, tập kết hàng hóa của các cơ sở kinh doanh lưu động rất 

tinh vi, nhằm tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng.  
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 Việc trao đổi nắm bắt thông tin và xử lý vi phạm giữa các lực lượng chức năng có 

lúc còn chưa kịp thời, nhanh chóng, tạo kẽ hở cho các đối tượng buôn lậu hoạt động. 

 4. Giải pháp nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới 

Dự báo thời gian tới nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Bảo Yên nói riêng tiếp tục với 

nhiều diễn biến phức tạp và nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Do nhu cầu tiêu 

dùng của người dân tăng cao. 

Nhằm ngăn chặn trong việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn huyện Bảo Yên, UBND huyện, BCĐ 389 huyện Bảo Yên tiếp tục triển khai 

quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Tiếp tục quán triệt tới các cơ quan thành viên BCĐ 389 huyện thực hiện theo 

Nghị Quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công 

tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới.  

Thực hiện triển khai kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, theo Kế hoạch số 

399/KH-BCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. 

Thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

truyền thông về công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Lồng ghép công 

tác kiểm tra với tuyên truyền trực tiếp tới các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để 

người tham gia kinh doanh hiểu được tầm quan trọng của việc buôn lậu và gian lận 

thương mại và hàng giả. 

Các ngành thành viên BCĐ 389 huyện thường xuyên cập nhật thông tin, chủ 

động nắm bắt diễn biến tình hình thị trường từ đó phát hiện những vấn đề nổi cộm, 

các hành vi, đối tượng vi phạm để tham mưu BCĐ 389 huyện có biện pháp chỉ đạo 

kịp thời và hiệu quả. 

 Trên đây là báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 huyện Bảo Yên về kết quả triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 118/KH-BCĐ389 ngày 27 tháng 5 năm 2020 về việc 

kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên 

địa bàn huyện Bảo Yên./. 

Nơi nhận:                                                      
- TT. BCĐ389 tỉnh;              

- TT. Huyện ủy; 

- UBND huyện;                    ; 

- Các TV BCĐ389 huyện;                                                                                 

- Lưu: VT, Đội QLTT số 6. 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Tô Ngọc Liễn 
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