
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Tủa Chùa, ngày      tháng 3 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  

năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

 

Thực hiện Chương trình số 665/CTr-BCĐ389 ngày 10/3/2022 của Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh Điện Biên về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 

2022. UBND huyện Tủa Chùa xây dựng Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 

09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới (Nghị quyết số 41/NQ-CP); quán 

triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành Trung ương và của 

UBND tỉnh Điện Biên về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Huyện;  

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo sự 

chuyển biến rõ nét về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa, ổn định thị trường, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của UBND huyện về 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nâng cao hiệu quả 

công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn trong 

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

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, 

viên chức, lực lượng chức năng và người dân về những nguy hại của buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả đối với kinh tế - xã hội, lợi ích chính đáng của 

tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính và người tiêu dùng; đề ra giải pháp tổ 

chức thực hiện kiên quyết, hiệu quả; 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Điện Biên. 

Tập trung vào các nhóm mặt hàng cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, 

hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng hóa 

ảnh hưởng tới sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng, các loại hàng hóa cấm 

nhập khẩu, hàng có thuế suất cao, hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,... 
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2. Yêu cầu 

- Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, lực 

lượng chức năng chịu trách nhiệm chính, phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn, tuyến trọng điểm. Đảm bảo hiệu quả trong công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vừa tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động kinh doanh; hạn chế tối đa sự 

chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng kiểm tra; tăng cường phối hợp liên ngành 

trong các đợt thanh tra, kiểm tra tránh việc doanh nghiệp, người dân phải phục 

vụ nhiều lần trong cùng một khoảng thời gian; 

- Các cơ quan , đơn vị, lực lượng chức năng, UBND các xã, thị trấn làm tốt 

công tác dự báo, nắm chắc tình hình thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm... Góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn bán hàng cấm, 

hàng giả, hàng kém chất lượng, từng bước xây dựng môi trường cạnh tranh lành 

mạnh, góp phần bình ổn giá thị trường, mở rộng lưu thông hàng hóa, tăng thu ngân 

sách, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật; 

kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả, không kiểm tra tràn lan, không 

gây phiền hà, cản trở đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá 

nhân. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; 

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng 

chức năng, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

II. Nội dung 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP; quán 

triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, Ngành Trung ương và của 

UBND tỉnh Điện Biên về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác 

định lĩnh vực công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ 

chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương.   

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

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

nhân dân, nhất là các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh để họ hiểu và tự giác 

chấp hành, không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng 

giả, hàng kém chất lượng; tiếp tục tổ chức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký 

cam kết không kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém 

chất lượng, hàng vi phạm về an toàn thực phẩm. 

3. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường sự lãnh, chỉ đạo về công tác đấu tranh chống buôn bán hàng cấm, hàng 

nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm… 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

xử lý nghiêm các đối tượng các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 
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hàng kém chất lượng; tập trung vào các mặt hàng cấm, hàng thiết yếu như: Thực 

phẩm,  hoa quả, đồ uống, đồ điện dân dụng, điện tử, mỹ phẩm, hàng may,…đặc 

biệt chú ý đến các mặt hàng phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện kiểm 

tra, kiểm soát thị trường gắn liền với mục tiêu ổn định, lành mạnh thị trường, không 

làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh làm ăn chân chính. 

4. Chủ động nắm thông tin, dự báo tình hình và diễn biến giá cả, cung cầu 

hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu để kịp thời đề ra giải pháp ứng phó phù 

hợp khi có tình huống biến động bất thường trên thị trường. Tăng cường công 

tác chống đầu cơ, găm hàng, các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về giá 

như: không đăng ký giá, không kê khai giá, không niêm yết giá và bán theo giá 

niêm yết, tăng giá quá mức. 

5. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý địa bàn, điều tra cơ bản, nắm chắc 

tình hình thị trường, các tuyến, lĩnh vực, mặt hàng, phương thức thủ đoạn hoạt 

động về buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các đối 

tượng để có phương án kiểm tra, chú trọng tập trung vào các đối tượng chủ mưu, 

các đường dây, ổ nhóm để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

III. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an 

toàn thực phẩm...; theo dõi dự báo nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt 

hàng thiết yếu, chủ động có phương án bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn 

định thị trường hàng hóa; Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt 

động xúc tiến thương mại, triển khai dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường; 

- Nghiên cứu tham mưu UBND huyện tổ chức thành lập đoàn liên ngành 

để kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện 

khi cần thiết. 

2. Đội Quản lý thị trường số 2 

- Tăng cường công tác quản lý, bám sát địa bàn, rà soát các tổ chức, cá 

nhân kinh doanh trên địa bàn nhằm thu nhập thông tin, nắm chắc diễn biến tình 

hình thị trường để phục vụ tốt hơn việc kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về giá, 

chất lượng và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không để xảy ra tình 

trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đảm bảo ổn định thị trường để phục 

vụ nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành 

chính, tập trung đối với các lĩnh vực: Vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng 

nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng, gian 

lận thương mại…; kiểm tra các biểu hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá 

trái pháp luật, kiểm tra chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá và 

bán theo giá niêm yết của các cơ sở kinh doanh để phát hiện các thủ đoạn gian 

lận về giá và chất lượng hàng hóa; 
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, UBND các xã, 

thị trấn kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ tập trung vào các đối tượng 

đầu mối, đường dây vận chuyển, điểm tập kết…, nhằm tạo sức mạnh để thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

3. Công an huyện 

- Chỉ đạo Đội nghiệp vụ nắm tình hình, điều tra cơ bản trên các tuyến 

trọng điểm, đối tượng cầm đầu, chủ mưu để triệt phá các đường dây, ổ nhóm 

buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và 

vận chuyển kinh doanh hàng hóa trái phép, không để xảy ra điểm nóng về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

- Tăng cường công tác thu thập, xử lý và chia sẻ thông tin, chủ động phối 

hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, UBND các xã, thị trấn có 

nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ma túy và 

vận chuyển trái phép hàng hóa. Tăng cường kiểm tra thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa, ngăn chặn các phương tiện vận tải, lái xe có dấu hiệu buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả; 

- Sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, hàng 

giả và gian lận thương mại, chống người thi hành công vụ,... khi được yêu cầu.  

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị chức năng để nắm vững tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, đặc biệt đối 

với các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá; kiểm soát chặt chẽ 

phương án giá, mức giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá; hàng hóa dịch 

vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện 

đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết theo quy định. 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Phối hợp với các 

lực lượng chức năng đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, không để 

ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm và các vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 

6. Phòng Y tế: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh 

an toàn thực phẩm, tập trung kiểm tra các loại thực phẩm chức năng, chất hỗ trợ 

chế biến không rõ xuất xứ; phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, Công an 

huyện, tổ chức kiểm tra chuyên ngành về việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về quản lý chất lượng thuốc, phòng chống kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, 

trang thiết bị y tế nhập lậu, giả, kém chất lượng. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin;  Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình huyện  

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng không đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm,... trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền 

thanh xã, chợ, trung tâm thương mại để các tổ chức, người dân biết và thực hiện; 

- Đưa tin công khai các vụ phát hiện, bắt giữ các hành vi buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường nêu 
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gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán mạnh mẽ các biểu 

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

8. Chi Cục thuế khu vực Tuần Giáo - Tủa Chùa: Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh như 

trốn thuế, hoàn thuế, gian lận thuế trong kê khai thuế, quản lý chặt chẽ việc xuất 

hóa đơn, chứng từ; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực 

lượng chức năng trong công tác điều tra, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế. 

9. UBND các xã, thị trấn  

- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục 

trong nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, kinh doanh 

hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...;  

- Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn và kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. 

Phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý vi phạm buôn lậu, gian lận 

thượng mại và hàng giả trên địa bàn. 

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện: Phối hợp 

trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường cảnh giác đối với thủ 

đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động tố cáo, phản ánh đến các 

cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo quy định về vệ 

sinh an toàn thực phẩm, các trường hợp vi phạm về giá và chất lượng hàng hóa… 

IV. Tổ chức thực hiện 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ 

được giao và chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện 

về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) trước ngày 10/12/2022. 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc 

triển khai Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tổng hợp, tham 

mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chung toàn huyện để báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa, UBND huyện đề nghị các đơn vị liên quan 

có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo 389 tỉnh Điện Biên; 

- Cục QLTT tỉnh Điện Biên;              (b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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