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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NGHI XUÂN 
 

Số:       /KH-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Nghi Xuân, ngày        tháng 01 năm 2020 

            

KẾ HOẠCH 

Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

 

Thực hiện Văn bản số 03/KH-BCĐ 389 ngày 06/12/2019 của Ban chỉ đạo 

389 tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 

2020; các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế trên 

địa bàn huyện; UBND huyện, Ban chỉ đạo 389 huyện xây dựng Kế hoạch công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Canh Tý năm 2020 với những nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm chủ động đấu tranh, phòng, chống kịp thời đối với những hành vi 

vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

giả, hàng kém chất lượng góp phần bảo vệ an ninh chính trị - kinh tế và trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

2. Phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả và xử lý các vụ sản xuất, buôn bán, vận 

chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa kém chất lượng, 

hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; các hành vi gian lận thương mại; 

găm hàng, đầu cơ, nâng ép giá, tạo cơn sốt ảo gây rối loạn thị trường...; góp phần 

khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định thị trường, lưu thông hàng 

hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở sản xuất kinh doanh và người 

tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xã hội. 

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

các ngành chức năng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm tăng cường công tác 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện; 

đảm bảo môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh lành mạnh. 

4. Tăng cường trật tự, kỷ cương, lành mạnh hóa thị trường, đảm bảo cho các 

hoạt động kinh doanh trên thị trường theo đúng quy định của pháp luật; bảo vệ 

quyền và lợi ích chính đáng của những cá nhân, tổ chức kinh doanh hợp pháp. 

5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các cơ sở, hộ kinh doanh và người 

dân hiểu rõ tác hại của nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vận động 

người dân, cơ sở, hộ kinh doanh không tham gia, không tiếp tay cho những hành 

vi này; đồng thời tham gia phát hiện, thông tin cho các cơ quan chức năng để sớm 

ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật. 
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II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

Các lực lượng chức năng, phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tập 

trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau đây: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về 

công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém 

chất lượng, hàng cấm trước trong và sau Tết Canh Tý năm 2020. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động 

Các ngành chức năng, Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện và UBND 

các xã, thị trấn chủ động và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến 

các quy định pháp luật tới doanh nghiệp, người dân nhằm nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật; không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, sản xuất kinh 

doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; vận động nhân dân “nói không với hàng 

lậu” và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

do Bộ Chính trị phát động.   

3. Công tác kiểm soát địa bàn, đối tượng và đấu tranh trọng điểm 

 Các lực lượng chức năng, phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn căn 

cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên tổ chức thu thập, xử lý thông 

tin, kiểm soát địa bàn, tuyến, lĩnh vực, mặt hàng và đối tượng để có phương án đấu 

tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép 

và hàng giả có hiệu quả, chú ý địa bàn trọng điểm và các nhóm mặt hàng sau: 

- Địa bàn trọng điểm: 

Thực hiện tốt công tác phối hợp, điều tra trinh sát, nắm bắt các đối tượng 

buôn bán, vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại trên cơ sở xây dựng kế 

hoạch, lập chuyên án phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh bắt giữ 

và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, gian 

lận thương mại trên tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và tại một số địa bàn như thị trấn Xuân 

An, các xã Xuân Hồng, Xuân Hải, Cương Gián... Công tác kiểm tra phải đảm bảo 

chính xác, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các chủ đầu nậu, các đường dây 

buôn lậu, tránh kiểm tra tràn lan gây cản trở giao thông và lưu thông hàng hóa. 

- Nhóm mặt hàng: 

+ Nhóm mặt hàng cấm, hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sức khỏe 

cộng đồng, môi trường như: Ma túy, chất gây nghiện khác, vũ khí, tài liệu phản 

động, chất nổ, pháo nổ, động vật hoang dã, sản phẩm từ động vật hoang dã, ngoại 

tệ, vàng, … 

+ Nhóm mặt hàng tiêu dùng ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống nhân dân 

như: Thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm, gia cầm, 

thuốc lá ngoại, rượu, bia, các mặt hàng điện tử, đường, vải, quần áo, đồ chơi bạo 

lực và các mặt hàng tiêu dùng khác,… 

+  Nhóm mặt hàng sản xuất, môi trường như: Phân bón, thuốc thú y, thuốc 

bảo vệ thực vật, giống các loại, xăng dầu, rác thải công nghiệp, máy móc thiết bị, 
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phụ tùng (đã qua sử dụng), nguyên phụ liệu công nghiệp, gỗ, hóa chất độc hại 

dùng trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến, bảo quản… 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, và xử lý vi phạm các lĩnh vực 

- Tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hộ 

kinh doanh trong việc chấp hành thủ tục hành chính như: Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, 

hợp đồng đại lý, Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo, tem kiểm định và 

các quy định khác liên quan đến lĩnh vực kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hộ 

kinh doanh trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ sách và báo 

cáo kế toán, theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hộ 

kinh doanh trong việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán các chất gây nghiện, thuốc 

lá lậu, văn hóa phẩm có nội dung xấu, đồ chơi kích động bạo lực…;  

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá và chất lượng. Những 

hàng hóa, dịch vụ cần tập trung kiểm tra như: Xăng dầu, vật liệu xây dựng, dầu ăn, 

sữa, rượu, bia, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chế biến; dịch 

vụ vận tải hành khách, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống các loại, 

thức ăn chăn nuôi,… 

- Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh 

doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ đi 

kèm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm; các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo các nhãn hiệu uy 

tín trên thị trường để lừa dối người tiêu dùng…; Tập trung kiểm tra đối với các 

mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng như: 

thực phẩm chế biến, rau, củ, quả, rượu, bia, bánh kẹo, nước mắm, bột ngọt, quần 

áo, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm… 

5. Thành lập đoàn kiểm tra 

Các lực lượng chức năng, phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn chủ 

động lên kế hoạch thành lập các đoàn kiểm tra; thành phần tham gia phải bố trí 

trưởng hoặc phó các phòng, ban, ngành và Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn tham gia, chủ trì. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chú trọng vận động 

các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng 

nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm, 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ… 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an,Quân sự, Quản lý thị 

trường, Chi cục thuế, Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn và UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, kiểm 

soát thường xuyên, liên tục nhất là các thời điểm tổ chức các sự kiện, lễ hội trên 

địa bàn huyện; bảo đảm kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời mọi hành vi sản xuất, 
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kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả trên địa bàn 

huyện.  

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành 

quy định Nhà nước về quản lý giá; kiểm tra đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá, 

bán theo giá niêm yết, đúng khung giá, mức giá do các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành tại chợ truyền thống, điểm bán lẻ, khách sạn, nhà hàng… xử lý vi 

phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc 

đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá (chú trọng những đơn vị đăng ký, kê khai 

những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân 

trong dịp Tết, lễ hội). 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ sở, hộ 

sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, vận động các cơ sở, hộ kinh 

doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ trong kinh doanh vật tư nông 

nghiệp. 

- Chủ trì kiểm tra, kiểm soát và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận 

chuyển thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm không được phép sử dụng làm nguyên 

liệu thức ăn chăn nuôi; kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; kinh 

doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm. 

- Kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 

trên địa bàn; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm. 

4. Phòng Y tế: 

- Chủ động tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý theo quy định 

việc cung ứng, kinh doanh các loại thuốc chữa bệnh, các mặt hàng thuốc ngoài 

luồng, ngoài danh mục, thuốc không được phép lưu hành; hóa chất diệt khuẩn, diệt 

côn trùng trong lĩnh vực y tế; vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị; 

các chất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hương liệu thực phẩm 

không rõ nguồn gốc xuất xứ... 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực, ngành 

nghề do phòng quản lý. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Chủ động, phối hợp với các phòng ban, ngành địa phương và các đơn vị 

liên quan kiểm tra chặt chẽ các hoạt động văn hóa trên địa bàn; theo giõi, giám sát 

các mặt hàng văn hóa phẩm trên khâu lưu thông, quản lý tốt các hoạt động dịch vụ 

vui chơi, giải trí; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của 

pháp luật. 

- Vận động các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn đưa hàng hóa, sản 

phẩm sản xuất trong nước, trong tỉnh vào tiêu thụ góp phần hưởng ứng cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. 

6. Trung tâm Văn hóa- Truyền thông  
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- Chủ động xây dựng chuyên đề, phóng sự về tình hình, kết quả công tác 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phát sóng thường 

xuyên và trong những đợt cao điểm; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến công tác này nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi 

tầng lớp nhân dân; xây dựng phóng sự tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong 

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

phương tiện thông tin đại chúng và phản ánh kịp thời các đối tượng vi phạm, các 

vụ việc điển hình để khuyến cáo người tiêu dùng và răn đe, ngăn chặn phát sinh vi 

phạm. 

7. Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối kết hợp với các ngành chức 

năng để phát hiện, xử lý với các hành vi gian lận trong kinh doanh như quay vòng 

hóa đơn, trốn thuế, gian lận thuế trong kê khai, hoàn thuế...  

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành trong công tác phòng chống các hành 

vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực thuế. 

8. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường điều tra, trinh sát 

để phát hiện xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng buôn lậu; vận 

chuyển, sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, hàng nguy hại đến cộng đồng như: Vũ khí, ma túy, pháo nổ, đèn 

trời, thuốc lá, rượu, thực phẩm, động vật hoang dã và sãn phẩm từ động vật hoang 

dã; điều tra, bắt giữ, xử lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán thuốc 

chữa bệnh, thực phẩm chức năng, các hàng hóa trái phép khác và các vi phạm 

khác theo quy định của pháp luật.  

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng (Quản lý thị trường, 

Kiểm lâm, Quân sự…) dừng phương tiện để kiểm tra khi có yêu cầu, hỗ trợ các 

lực lượng trong công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các đối tượng 

chống người thi hành công vụ. 

9. Đồn biên phòng Lạch Kèn  

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, 

xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các vi phạm 

khác trên tuyến đường biển theo đúng quy định của pháp luật. 

- Chủ động, phối hợp, hỗ trợ với các lực lượng xây dựng các phương án 

tuần tra trên tuyến đường biển đối với các mặt hàng như: Xăng dầu, than, khoáng 

sản khác, ma túy và các hành vi vi phạm khác trên biển. 

10. Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn do mình quản lý để xây dựng 

chương trình, kế hoạch chủ động thực hiện hoặc phối hợp xác định nội dung cần 

tổ chức thực hiện. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; các 
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hành vi vi phạm quy định Nhà nước về quản lý giá, xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ; vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; vi phạm trong kinh doanh xăng, dầu, 

khí dầu mỏ hóa lỏng, chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vi phạm trong 

lĩnh vực thuế… 

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các ngành, các địa phương cần phối 

hợp chặt chẽ, đảm bảo kịp thời, nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp, đơn vị, cá nhân bị kiểm tra; không để xảy ra chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ 

sót làm ảnh hưởng lưu thông và tiêu thụ hàng hóa; kết hợp hài hòa giữa kiểm tra, 

xử lý và tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chấp 

hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kế hoạch này thực hiện từ ngày ban hành đến hết năm 2020.  

2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ được giao và nội dung của Kế hoạch này 

tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 

năm 2020; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND huyện nếu để xẩy 

ra điểm nóng theo lĩnh vực, địa bàn, phạm vi được giao. 

2. Các đơn vị xây dựng kế hoạch, biện pháp tăng cường cao điểm đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020 gửi về UBND huyện (qua phòng phòng Kinh tế 

và Hạ tầng) trước ngày 15/01/2020 để tổng hợp báo cáo BCĐ 389 tỉnh. 

3. Báo cáo tổng kết đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 gửi về 

BCĐ 389 huyện (qua phòng phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 03/03/2020 để 

tổng hợp báo cáo BCĐ 389 tỉnh. 

4. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng theo giõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết 

quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của các địa phương, đơn 

vị trên địa bàn./. 

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: KT&HT, NN&PTNT,  

Y tế, TC-KH, VH-TT, TTVH-TT; 

- Các đơn vị: Chi cục Thuế huyện, Công 

an huyện, Đồn biên phòng Lạch Kèn; Hải 

đội 102,Đội QLTT số 2-Nghi Xuân, 

Hạt kiểm lâm Nghi Xuân; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
                                               

                                   

 

 

 
Nguyễn Hải Nam 
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