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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 6 tháng 

đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo 
 

 

Ngày 18/7/2022, đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 

2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo; sau khi nghe Cục Quản lý thị 
trường tỉnh (cơ quan Thường trực) báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

- Quý I/2022 là thời điểm triển khai 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. Một bộ phận người dân có nhận thức và hiểu biết chưa đúng quy định và 

không phân biệt được giữa pháo hoa và pháo hoa nổ; dẫn đến tình trạng các đối 
tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết để bán các loại pháo nổ, pháo hoa nổ.  

Quý I cũng là thời điểm bùng phát các ca mắc dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; do đó một số đối tượng lợi dụng nhu cầu cho phòng, chống Covid-19 
để buôn bán thuốc tân dược và về trang, thiết bị vật tư y tế không rõ nguồn gốc, 

nhập lậu.  

- Quý II/2022 là thời điểm có biến động về tăng giá xăng dầu được điều 

chỉnh 15 lần dẫn đến tăng giá nhiều mặt hàng, nhất là mặt hàng thiết yếu, nguyên 
liệu sản xuất; dự kiến kinh doanh xăng dầu sẽ có diễn biến phức tạp, nhất là hành 

vi đầu cơ, găm hàng chờ lên giá, buôn lậu, làm giả hoặc pha xăng dầu tuồn ra thị 
trường tiêu thụ để trục lợi. Thời gian từ tháng 5 trở lại đây, tình hình buôn lậu, 

buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại 
trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu gia tăng so với những tháng trước  

- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã kịp thời tham mưu các văn 
bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai công tác năm 2022 cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 
Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh đang chủ động phối hợp tốt với các 

cơ quan ngành dọc Trung ương, giữa các lực lượng trong công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả. Công tác tuyên truyền được thực hiện khá tốt ở 

các cấp, nhất là ở cơ sở.  

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn không xảy ra điểm 

nóng, vụ việc nổi cộm về buôn lậu, vụ việc vi phạm chủ yếu mang tính chất nhỏ lẻ 
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... Do Trung Quốc theo đuổi chính sách "zero covid-19" nên dẫn đến chậm tiến độ 
thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, có lúc gây ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu. Hiện 

nay tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thí điểm cho Hà Khẩu đưa xe xét nghiệm 
phương tiện và hàng hóa tại cửa khẩu. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

Trong thời gian tới, với việc kiểm soát tốt dịch Covid-19; phía Trung Quốc 

cũng đã có thông báo yêu cầu các địa phương không tiến hành xét nghiệm Covid-
19 đối với các hàng hóa nhập khẩu bảo quản ở nhiệt độ thường; triển khai phương 

án thí điểm với huyện Hà Khẩu về xét nghiệm hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu 
sẽ góp phần cải thiện tốc độ thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu, thị 
trường thương mại nội địa sôi động trở lại, kinh tế - xã hội từng bước phục hồi, 

nhưng cũng đồng thời dự báo các hành vi liên quan đến buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng; do đó cần triển khai một số nhiệm vụ 

trọng tâm như sau: 

2.1. Nhiệm vụ chung 

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục rà soát, thực hiện tốt 
các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 20/TB-VPUBND ngày 26/01/2022; 

Thông báo số 86/TB-VPUBND ngày 25/4/2022; chủ động xây dựng kế hoạch và 
triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch số 79/KH-BCĐ389 ngày 28/02/2022 của Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh về công tác năm 2022; các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 
theo Báo cáo số 226/BC-BCĐ389 ngày 4/7/2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào 

Cai và các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ các kế hoạch, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia, các cơ quan ngành dọc Trung ương, UBND tỉnh về công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo từng địa bàn, chuyên đề, giai đoạn 
và thời điểm.  

- Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt 
động và kiện toàn lại thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

2.2. Trên tuyến biên giới: 

- Lực lượng biên phòng đẩy mạnh quan tâm và có giải pháp cụ thể quản lý 

các vị trí điểm nóng, trọng yếu về buôn lậu trên tuyến biên giới. Đẩy nhanh tiến độ 

rào cửa khẩu theo Nghị quyết 30-NQ/CP. 

- Lực lượng Hải quan tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra hàng 

hóa xuất, nhập khẩu; không để các đối tượng lợi dụng việc phân luồng hải quan để 
buôn bán hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Đẩy nhanh tiến độ đưa xe 

chuyên dụng Máy soi container di động đi vào hoạt động tại cửa khẩu. 

- Các lượng lượng công an, biên phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Quản lý 
thị trường tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các kho, bãi 

trong khu vực cửa khẩu, kho ngoại quan. 
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- Ban Quản lý Khu kinh tế đẩy nhanh tiến độ rà soát xây dựng quy trình, quy 

chế xuất nhập khẩu tại cửa khẩu; kế hoạch thí điểm Cổng dịch vụ công cửa khẩu 

quốc tế Lào Cai. Phấn đấu trong tháng 8/2022 hoàn thành triển khai phương án thí 
điểm với Hà Khẩu về xét nghiệm Covid-19 đối với phương tiện và hàng hóa tại 

cửa khẩu. 

2.3. Trong nội địa: 

- Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa 

bàn tăng cường kiểm tra những địa bàn trọng điểm tập kết hàng hóa như: các kho 
bãi, các khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Tằng Loỏng; các cụm 

công nghiệp; siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ phiên, cửa hàng; 
hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát hàng hóa trong nội địa, thương 

mại điện tử và các hoạt động kinh doanh online qua mạng xã hội; hoạt động kinh 
doanh xăng dầu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tham mưu phương án giá dịch vụ thuê điểm kinh doanh tại 
chợ theo đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 
và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng 

thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TT. UBND tỉnh; 
- TV Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 
- Các sở, ngành tỉnh; 
- Công an tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; 
  Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Cục Thuế tỉnh; 
  Cục Quản lý thị trường tỉnh; 
- Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- CVP, PCVP1; 
- Lưu: VT, KT2. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Bùi Văn Thìn 
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