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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 năm 2021
và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 24/01/2022, 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 năm 2021 và
triển khai nhiệm vụ năm 2022; 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
Từ đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh
Lào Cai chủ động, triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch; xây dựng và
điều hành quyết liệt và linh hoạt kịch bản tăng trưởng kinh tế, kết quả tăng trưởng
kinh tế GRDP năm 2021 đạt 5,33%. 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
truyên truyền được thực hiện khá tốt ở các cấp, nhất là ở cơ sở.
Tuy nhiên bên cạnh đó, lợi dụng tình hình dịch bệnh, việc hạn chế đi lại và
nhu cầu tiêu dùng của người dân, các đối tượng đã thực hiện một số hành vi vi
phạm pháp luật với phương thức lợi dụng xe ưu tiên, xe luồng xanh … để vận
chuyển hàng hóa, các nhóm mặt hàng vi phạm chủ yếu như: Thực phẩm đông lạnh,
thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, giày dép, đồ chơi trẻ em, vật tư y tế, thuốc bảo vệ
thực vật,... Trong năm 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...
2. Nhiệm vụ trong thời gian tới
2.1. Nhiệm vụ chung
- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị,
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với nhiệm
vụ quan trọng hàng đầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19; 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
chuyên đề, giai đoạn và thời điểm.
- Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa
bàn: (1) Tích cực nhận diện rõ phương thức thủ đoạn của đối tượng buôn lậu; nâng
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cao công tác dự báo, dự đoán tình hình; tăng cường kiểm tra những lĩnh vực, đợt
cao điểm; (2) Tăng cường công tác phối kết hợp với các cơ quan của tỉnh, cơ quan
ngành dọc trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thường xuyên
phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các thành viên; nhanh chóng tiếp nhận
thông tin từ cơ quan ngành dọc trung ương để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn; kiên
quyết không để xảy ra vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong dư luận xã hội; (3) Các
thành viên Ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra ở cơ sở được phân công nhiệm vụ.
Xác định địa bàn trọng điểm, chủng loại hàng hóa chủ yếu mà các đối tượng lợi
dụng để vi phạm tại các thời điểm trong năm; tiếp tục phát huy các nguồn tin phát
giác từ nhân dân phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả; (4) Trên tuyến biên giới tập trung quản lý đường biên, mốc giới, chủ quyền
của quốc gia; tập trung công tác kiểm tra công tác buôn lậu tại các vị trí đường
mòn, lối mở, những đường biên chưa được rào bằng dây thép gai, những đoạn có
nguy cơ các đối tượng dùng các phương tiện vượt rào, chui rào thép gai để đưa
hàng qua biên giới; (5) Trong nội địa cần tăng cường kiểm tra những địa bàn trọng
điểm tập kết hàng hóa như: Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành; các kho
ngoại quan; các kho bãi, các khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải,
Tằng Loỏng; các cụm công nghiêp; siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối,
chợ phiên, cửa hàng; (6) Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa thông qua
hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát hàng hóa trong nội địa, qua
biên giới; (7) Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra các gian hàng, tài
khoản buôn bán số lượng lớn các mặt hàng có địa điểm hoạt động tại Lào Cai
thông qua facebook, zalo, tiki, lazada, shopee, sendo …
- Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, các địa phương, Đài PTTH tỉnh, Đài
truyền thanh - truyền hình cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những
nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn về chủ đề: công tác phòng, chống
dịch Covid-19; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác
quản lý, sử dụng pháo. Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, thông tin kịp
thời cho các cơ quan MTTQ, thông tin đại chúng, thông tin và truyền thông báo,
đài để truyền tải nội dung chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến các
thành viên, người dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng để phòng chống và
răn đe; chú trọng công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa.
- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; báo cáo nhanh, kịp thời các vụ việc đột
xuất; xem xét, đề xuất động viên, khen thưởng kịp thời và xử lý cá nhân, đơn vị vi
phạm pháp luật; duy trì thường xuyên việc tiếp nhận thông tin đường dây nóng của
cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định.
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao
trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ.
2.2. Một số nhiệm vụ cụ thể khác
(1) Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các Phó trưởng ban và ủy
viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại
Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 2/8/2021 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban
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Chỉ đạo 389 tỉnh và Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của
UBND tỉnh Lào Cai về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả tỉnh Lào Cai. Chủ động triển khai các nhiệm vụ được
giao đề cập tại Báo cáo số 02/BC-BCĐ389 ngày 04/01/2022 của Ban Chỉ đạo 389
tỉnh Lào Cai.
(2) Cục Quản lý thị trường (cơ quan Thường trực)
- Chủ động đề xuất các kế hoạch về đấu tranh, phòng, chống việc lợi dụng
hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính, vận chuyển, chuyển phát hàng hóa để buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kiểm tra hoạt động
thương mại điện tử; kế hoạch công tác năm 2022 và kế hoạch tuyên truyền năm
2022.
- Chủ động đề xuất, theo dõi, đôn đốc các cơ quan thành viên triển khai thực
hiện nhiệm vụ được giao đề cập tại Báo cáo số 02/BC-BCĐ389 ngày 04/01/2022
của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai.
(3) Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật
(BVTV) không rõ nguồn gốc; kiểm soát nguồn giống, vật nuôi ra vào tỉnh, đảm
bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là đàn lợn nuôi. Tham mưu cho
UBND tỉnh kế hoạch với lộ trình cụ thể, với những giải pháp trước mắt và lâu dài
nhằm giải quyết triệt để tình trạng sự dụng thuốc BVTV không rõ nguồn gốc, trong
đó chú trọng phát triển các giống cây trồng sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc
sinh học, có nguồn gốc xuất xứ, kiểm soát tốt việc cấp phát thuốc BVTV, có xây
dựng mô hình thí điểm về việc sử dụng thuốc BVTV an toàn làm cơ sở cho việc
tuyên truyền, phổ biến học tập kinh nghiệm cho người dân. Tham mưu cho UBND
tỉnh kế hoạch phát triển các cơ sở sản xuất giống cây trồng và vật nuôi bản địa chủ
lực, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, bản tồn và gìn giữ những giống
cây trồng, vật nuôi bản địa; báo cáo UBND tỉnh trước tháng 4/2022.
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 năm 2021 và triển khai
nhiệm vụ năm 2022, 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.
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