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KẾ HOẠCH 

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 

 
Thực hiện Kế hoạch số 766/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, nhằm góp phần tạo điều kiện cho 

nhân dân vui Tết, đón xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, ủy ban nhân dân huyện 

ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban chỉ đạo 389 

huyện với các phòng, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện; các lực lượng 

chức năng; UBND các xã, thị trấn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. 

- Phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng sản xuất, kinh doanh các 

loại hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm 

bảo an toàn thực phẩm, các hành vi gian lận thương mại, ... góp phần ổn định thị 

trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

và người tiêu dùng; đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa với chất lượng, giá cả hợp 

lý góp phần tạo điều kiện cho nhân dân vui Tết, đón xuân lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm. 

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra phải có kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt 

động kiểm tra và xử phạt phải đúng quy định pháp luật; không gây phiền hà, trở 

ngại cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đảm bảo các hoạt động hợp pháp của cơ 

sở diễn ra bình thường.  

- Chú trọng kiểm tra, phát hiện hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo 

nguồn gốc, xuất xứ; hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các 

mặt hàng thiết yếu, hàng phục vụ Tết, các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá; 

việc chấp hành các quy định về giá. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, các địa 

phương, để vừa tránh chồng chéo, vừa tránh bỏ sót đối tượng, bỏ sót địa bàn. 
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- Mọi hành vi vi phạm được phát hiện phải xử lý kịp thời và nghiêm minh 

theo quy định của pháp luật. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

hoạt động sản xuất, kinh doanh. Gắn công tác kiểm tra, xử phạt với công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN, MẶT HÀNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

Kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện có 

dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh như 

vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, 

hàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi 

gian lận thương mại, bao gồm: 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ; 

- Các đối tượng hoạt động trong các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ 

mưu, cầm đầu, kinh doanh lớn, chuyên nghiệp; 

- Các phương tiện, người điều khiển phương tiện trên đường bộ, đường 

thủy có điều kiện, khả năng hoặc biểu hiện nghi vấn các hoạt động trên, đặc biệt số 

đối tượng thường xuyên qua lại khu vực giáp ranh các huyện lân cận, các kho 

hàng, các trung tâm phát luồng hoàng hóa…; 

- Các tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách xuất nhập khẩu. 

2. Địa bàn kiểm tra 

Kiểm tra trên phạm vi toàn huyện. Trong đó tập trung: 

Tập trung kiểm tra, kiểm soát các kho hàng, bến bãi tập kết hàng hóa, các 

chợ trên địa bàn huyện, địa điểm kinh doanh hàng hóa và một số trung tâm xã, thị 

trấn; Các phương tiện vận tải hàng hóa trên các tuyến QL48, Đường Hồ Chí Minh, 

các tuyến đường huyện, xã, thị trấn. 
3. Các mặt hàng tập trung kiếm tra 

Các loại hàng hóa vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng vi phạm 

về an toàn thực phẩm. Trong đó, chú trọng các mặt hàng: vũ khí quân dụng, các 

chất ma túy, tiền chất công nghiệp, pháo nổ, vật liệu nổ, động vật hoang dã, lâm 

sản, khoáng sản, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, sách in lậu, sản phẩm văn hóa 

phẩm đồi trụy, các loại dược, trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19, 

mỹ phẩm, rượu ngoại, thuốc lá điếu nhập khẩu, điện thoại di động, hàng may mặc, 

động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc… và các loại hàng hóa thiết yếu, 

lương thực thực phẩm tiêu dùng hàng ngày có nhu cầu tăng trong dịp Tết Nhâm 

dần 2022. 

4. Thời gian thực hiện 

Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 28/02/2022. 
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III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Công an huyện: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương 

xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các tụ điểm tập kết hàng 

hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm; điều tra làm rõ các vụ án liên 

quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Chỉ đạo các đội, công an các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chức 

năng kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các phương tiện vận chuyển hàng 

cấm, hàng nhập lậu. 

Kiểm soát các hành vi lợi dụng sàn giao dịch thương mại, điện tử, mua bán 

online, mạng xã hội (ficebook, zalo,…) để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu 

hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để có phương án bảo đảm cân đối cung 

cầu, ổn định thị trường hàng hóa; hướng dẫn, hồ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường. 

Thanh tra các đối tượng có sử dụng phương tiện dùng để đong, đo và sản xuất các 

loại hàng hóa theo quy định của pháp luật để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các 

phương tiện đong đo không đúng, các loại hàng giả, hàng kém chất lượng lưu 

thông ngoài thị trường. 

Phối hợp với các ngành, Đội Quản lý thị trường số 6 tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng hóa 

nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và các 

hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng, đầu cơ găm hàng, kinh doanh hàng hóa 

hết hạn sử dụng,... 

3. Đội quản lý thị trường số 6: 

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương 

trong huyện tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý, hành vi kinh doanh hàng hóa 

nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng hóa gian lận nguồn gốc 

xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm trong lĩnh vực xúc 

tiến thương mại, mua bán trao đổi hàng hóa trên sàn giao dịch điện tử, mua bán 

online, mạng xã hội, …; các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng. 

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các nguồn hàng tiêu dùng thiết 

yếu, mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng kém chất lượng ảnh hưởng 

đến đời sống nhân dân; các mặt hàng liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

Covid-19.  

4. Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II: Tăng cường thanh tra, kiểm tra 

chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; tăng 

cường công tác quản lý về hóa đơn nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn, 



4 

 
 

sủ dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế; kịp thời 

trao đổi thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, 

xác minh, xử lý đối tượng buôn lậu, gian lận liên quan đến quản lý thuế. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông 

tấn, báo chí kịp thời xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền cao điểm Tết; 

phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phản ánh tình hình, kết quả công tác 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đưa tin phản ánh các 

biểu hiện tiêu cực, trực tiếp và tiếp tay cho việc làm hàng giả, hàng kém chất 

lượng; làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật; kịp thời biểu dương, 

các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vận động nhân dân không tham 

gia, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.  

Phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc đấu tranh phát hiện, xử lý 

các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên không gian mạng, hoạt 

động bưu chính chuyển phát nhanh. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Phối họp chặt chẽ 

với Cơ quan Thường trực BCĐ 389 huyện và các ngành chức năng để kịp thời đưa 

tin, phản ánh tình hình thị trường, xử lý vi phạm. 

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Y tế: Kiểm tra, 

kiểm soát các hoạt động cấp phép sản xuất, cấp giây chứng nhận về ATTP, dấu 

hợp quy, tem truy xuất nguồn gốc để kịp thời chấn chính, xử lý những hành vi sai 

phạm theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra việc kiểm dịch động vật, kiểm 

dịch các loại rau củ quả, các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm, giết mổ 

gia súc trên địa bàn. 

8. Các phòng, ban, ngành, cơ quan chức năng khác: Căn cứ Kế hoạch 

này và chức năng, nhiệm vụ theo quy định tiến hành thanh tra, kiểm tra theo lĩnh 

vực quản lý. 

9. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn, các tố chức 

đoàn thể: Triên khai các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân 

thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tích cực tố 

giác các đối tượng sản xuất, kinh doanh vi phạm và giám sát hoạt động công vụ 

của cán bộ công chức; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”. 

10. UBND các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tăng 

cường công tác kiểm tra, xử lý trên địa bàn. Phối hợp tốt với các lực lượng chức 

năng trong xử lý vi phạm trên địa bàn mình quản lý. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện sử dụng kinh phí được giao  

trong dự toán ngân sách của đơn vị. 
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V. THỜI GIAN THỰC HIỆN CAO ĐIỂM VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN 

BÁO CÁO 

1. Thời gian triển khai Kế hoạch: Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 

28/02/2022. 

2. Báo cáo các vụ việc phát hiện, xử lý trong các ngày Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần (từ ngày 25/01/2022 đến ngày 06/02/2022) gửi theo chế độ báo cáo 

nhanh qua hệ thống trực tuyến. 

3. Báo cáo đột xuất: Theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, huyện 

và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, huyện. 

4. Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kế hoạch: Trước ngày 10/03/2021, với 

những nội dung: 

- Đánh giá tổng quát tình hình thị trường (về mặt hàng, tuyến, địa bàn trọng 

điểm; những biến động bất thường của thị trường); 

- Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm; 

- Các vụ việc điển hình; 

- Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch; 

- Kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền. 

5. Địa chỉ nhận báo cáo: Gửi báo cáo bằng thư điện tử qua địa chỉ: 

hieppd@nghiadan.gov.vn và văn bản về phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nghĩa 

Đàn - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực 

hiện, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả và những khó khăn, vướng 

mắc về phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 

huyện, BCĐ 389 tỉnh, UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- BCĐ 389 tỉnh;                                      (b/c) 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện 
- Ủy ban MTTQ huyện; 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các PCT UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ 389 huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan; 
- Công an huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 
- Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II; 
- Hạt Kiểm lâm huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Bình 
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