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HOẠCH
Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại
Hội nghị giao ban công tác quý III/2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian
tới của BCĐ 389 quốc gia;
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự
và đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh đã
được hoạt động trở lại sau thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do đó thời gian tới tình hình
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ có những diễn biến phức tạp trở lại,
nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Để chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, Ban Chỉ
đạo 389/ĐP tỉnh ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian
lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm
Dần năm 2022 với các nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng buôn lậu, vận
chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng
không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và các hành vi
gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm soát được tình hình buôn lậu, không để hình thành các đường dây,
tụ điểm buôn bán, vận chuyển, chứa chấp hàng lậu quy mô lớn trên địa bàn, gây
bức xúc trong quần chúng nhân dân, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sức
khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.
2. Yêu cầu
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát
hiện ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,
hàng cấm, hàng kém chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Công tác kiểm tra, kiểm soát thực hiện theo đúng quy định của pháp
luật, không gây phiền hà, sách nhiễu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hợp pháp; tạo điều kiện tốt
cho hàng hóa lưu thông, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.
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- Kết hợp việc kiểm tra với việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản
xuất, kinh doanh chấp hành quy định của pháp luật và tạo sự hưởng ứng từ nhân
dân trong việc góp phần đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh.
II. Nhiệm vụ chủ yếu
1. Cục Quản lý thị trường tỉnh
- Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện,
xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm,
hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, các mặt
hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe
người dân, các mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao như: rượu, bia, thuốc lá,
xăng dầu, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp, gia súc,
gia cầm, thực phẩm... đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng chống
dịch Covid-19; đồng thời, tăng cường kiểm tra hàng hóa kinh doanh trên môi
trường thương mại điện tử, bán hàng qua website, mạng xã hội, các ứng dụng
bán hàng trực tuyến.
- Chủ động phối hợp lực lượng Công an và các đơn vị liên quan tại địa
phương nắm bắt thông tin triệt phá các tụ điểm tập kết, buôn bán, vận chuyển
hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng…
- Phối hợp cùng cơ quan Thông tin Truyền thông, Ban Quản lý các chợ tại
địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu, rộng đến các doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân và người dân hiểu chính sách pháp luật về hoạt động sản xuât,
kinh doanh.
2. Công an tỉnh
Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và 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, trọng tâm các mặt hàng pháo, thuốc
lá, rượu bia, bánh kẹo, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,
xăng dầu, nhóm mặt hàng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.
Điều tra làm rõ, truy tố, xử lý nghiêm các vụ án về buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả, nhất là án điểm nhằm răn đe tội phạm.
3. Sở Công Thương
Phối hợp với Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Biên Hòa, thành phố Long Khánh chủ động theo dõi, dự báo sớm nguồn cung,
nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại các địa bàn để chủ động có
phương án bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa dịp trước,
trong và sau Tết; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các hoạt
động xúc tiến thương mại, triển khai dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường; tiếp tục
thực hiện chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn kết hợp đẩy mạnh
hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
4. Sở Tài chính
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Phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thanh
tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá,
xác định các yếu tố hình thành giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm định
giá theo thẩm quyền để đảm bảo ổn định thị trường cung cầu hàng hóa đặc biệt
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
5. Cục thuế tỉnh
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thanh tra, kiểm tra chống gian
lận thuế, thất thu thuế; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực
lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn
lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế.
6. Cục Hải quan tỉnh
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý các
hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn
chặn việc lợi dụng cơ chế chính sách pháp luật để buôn lậu, trốn thuế, gian lận
thương mại, nhập khẩu hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng
kém chất lượng, quá hạn sử dụng, hàng cấm nhập khẩu, các mặt hàng có nhu
cầu tiêu thụ cao trong dịp tết như pháo nổ, thực phẩm, hàng tiêu dùng phục vụ
Tết, nhất là khẩu trang y tế và các thiết bị phục vụ chống dịch,...; ngăn chặn
hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp và lẩn tránh biện
pháp phòng vệ.
7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian
lận thương mại, hàng giả và vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm do ngành
quản lý.
- Chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp cùng các lực lượng chức năng thanh,
kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm. Ngăn chặn
việc vận chuyển, kinh doanh mua, bán gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch đưa
ra thị trường tiêu thụ; Tăng cường công tác phòng, chống dịch ở gia súc, gia
cầm, xử lý và tiêu hủy những sản phẩm gia súc, gia cầm bị bệnh, không bảo đảm
an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vận chuyển, buôn bán
động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm trong dịp Tết Nguyên
đán.
8. Sở Y tế
Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chú trọng các mặt hàng có nhu cầu
tiêu thụ cao trong dịp Tết Nguyên đán như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm
chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền; chỉ đạo Chi cục ATVSTP tổ chức
đợt cao điểm kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết, đồng thời đẩy mạnh
công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm
trong sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thực phẩm. Các đoàn kiểm tra liên ngành
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tăng cường kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn như siêu
thị, cơ sở nhập khẩu thực phẩm… qua đó ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng sản
xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng,
không rõ nguồn gốc xuất xứ và sử dụng nguyên liệu thực phẩm không bảo đảm
an toàn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
9. Sở

hoa h c và Công Nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm
tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa; các hoạt động đánh giá
sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa thuộc
phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các phòng quản lý chuyên ngành
tham mưu, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, thanh tra,
kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
10. Sở Giao thông Vận tải
Chủ động phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan
tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa và hành
khách trọng điểm là các khu vực bến xe khách, bến xe hàng, bãi đỗ xe nhằm kịp
thời phát hiện, xử lý kiên quyết các hành vi lợi dụng phương tiện vận tải để vận
chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng…
11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình Đồng
Nai
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền về công tác đấu
tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, các hành vi đầu cơ, găm
hàng, tăng giá trái pháp luật, tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục tuyên truyền đường dây nóng
của Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và khuyến khích người dân tố giác về hành vi buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đưa tin kịp thời những vụ việc vi phạm
điển hình để nhân dân giám sát và nhằm răn đe các đối tượng vi phạm.
12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền
liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; chống buôn lậu văn hóa phẩm
tranh ảnh đồi trụy, các tài liệu phản động…, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
theo quy định của pháp luật.
13. Các Sở, ngành khác là thành viên BCĐ
Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ chủ động tăng cường thanh, kiểm tra
chuyên ngành và phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra,
kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm, có hiệu quả đối với hoạt
động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm tại tuyến, địa bàn,
lĩnh vực quản lý.
14. UBND các huyện, TP.Biên Hòa và Long Khánh
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- Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương xây dựng Kế hoạch
cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Việc thanh, kiểm tra có
trọng tâm, trọng điểm, lưu ý việc kiểm tra trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi
các đối tượng dễ bày bán, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng, hàng không nguồn
gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng.
- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp xã, Ban quản lý chợ
tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả; tuyên truyền đường dây nóng của Ban Chỉ đạo
389/ĐP tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP các địa phương; vận động các doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn và người tiêu dùng tích cực tham gia
đấu tranh tố giác tội phạm buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm
và các hành vi gian lận thương mại khác.
15. Đoàn

iểm tra liên ngành 389 tỉnh (Đoàn

TLN 389)

Xây dựng Kế hoạch cao điểm và tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra
chống buôn lậu, gian lận và hàng giả, hàng cấm, ATVSTP trước trong sau Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung trọng
tâm nhóm mặt hàng như: xăng dầu, gas, các mặt hàng điện tử, thời trang, mỹ
phẩm, hàng ngoại nhập khẩu, hàng cấm, kém chất lượng, hàng không rõ nguồn
gốc xuất xứ và An toàn vệ sinh thực phẩm lưu ý nhóm thực phẩm đông lạnh,
thực phẩm đã qua chế biến, thực phẩm nhập khẩu, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
chức năng, hàng may mặc thời trang... phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá
nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
16. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh
- Tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng;
công bố rộng rãi tới quần chúng nhân dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức
về số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo
389/ĐP tỉnh; kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm, các hành vi gian lận khác trong dịp
Tết Nguyên đán.
- Chủ động thu thập thông tin về hoạt động chống buôn lậu, hàng giả, hoạt
động của các lực lượng chức năng trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này
để kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phương xử lý
những vấn đề vướng mắc phát sinh.
- Chủ động tham mưu Trưởng ban BCĐ thành lập các đoàn kiểm tra theo
chức năng, nhiệm vụ để đôn đốc, giám sát hoạt động của các lực lượng tại địa
phương.
- Tham mưu thực hiện chế độ khen thưởng, động viên kịp thời đối với các
đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu hàng giả,
hàng cấm…
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- Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng ban Ban Chỉ đạo
389/ĐP tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.
III. Tổ chức thực hiện
- Thời gian triển khai: Từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng
03 năm 2022 (tức từ ngày 27/10 năm Tân Sửu đến ngày 08/02 năm Nhâm Dần).
- Các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Ban Chỉ đạo 389
các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển
khai nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này.
IV. Chế độ báo cáo
- Các Sở, ngành là thành viên BCĐ 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP các địa
phương gửi Kế hoạch Cao điểm về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (thông qua Cơ quan
thường trực - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) trước ngày 25/11/2021
bằng địa chỉ email: bcd389dongnai@gmail.com, và qua đường bưu điện để tổng
hợp báo cáo Trưởng ban và đôn đốc theo dõi kết quả thực hiện Kế hoạch.
- Lưu ý: Đối với các vụ việc điển hình, phát hiện, xử lý trong đợt cao
điểm thực hiện Kế hoạch này các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo nhanh và
thông tin tuyên truyền kịp thời theo quy định.
- Báo cáo Tổng kết Kế hoạch Cao điểm gửi về Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh
(thông qua Cơ quan thường trực) trước ngày 10/3/2022 (thống kê kết quả phát
hiện bắt giữ, xử lý vi phạm theo Phụ lục của báo cáo tháng định kỳ và thống
kê cá nhân, tập thể bị xử lý vì có hoạt động bảo kê, tiếp tay cho hoạt động buôn
lậu, gian lận thương mại).
- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh có trách nhiệm đôn đốc,
tiếp nhận, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của các Sở, ngành là
thành viên BCĐ389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP các địa phương; xây dựng báo
cáo tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Trưởng Ban
Chỉ đạo 389 tỉnh trước ngày 15/3/2022.
Trên đây là Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của BCĐ
389/ĐP tỉnh Đồng Nai, đề nghị các thành viên BCĐ, các địa phương triển khai
thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- VPTT BCĐ389/QG;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ 389/ĐP tỉnh;
- BCĐ 389/ĐP các huyện, thành phố;
- Đoàn KTLN 389/ĐP tỉnh;
- Chánh – Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Thị Hoàng

