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công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả                                                 

hàng kém chất lượng 6 tháng đầu năm 2021 
  

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH: 

1. Tình hình an ninh, chính trị 

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là trên 

tuyến biên giới, do tình trạng đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua lại biên giới 

vẫn còn diễn ra; tuy nhiên, tình hình an ninh, chính trị tại khu vực biên giới nhìn 

chung vẫn ổn định. Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 

tiếp tục giảm; các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp công tác quản lý chặt 

chẽ người và phương tiện qua lại biên giới; thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, 

tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái 

phép hàng hóa qua biên giới; duy trì mở rộng quan hệ hợp tác với các lực lượng cùng 

cấp của 02 tỉnh Kandal, Takeo - CPC trong đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát ngăn 

chặn hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới. 

2. Tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh 

- Hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất nhập cảnh giảm do diễn biến tình hình dịch 

bệnh Covid-19 thời gian qua. Lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, làm thủ tục cho hàng hóa, phương tiện vận tải và hành khách xuất, nhập 

cảnh, thông quan nhanh chóng, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định, tuân 

thủ nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. 

- Kết hợp công tác thu thập xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, phòng chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua xuất nhập khẩu hàng hóa, hành lý; tăng cường 

phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác 

phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới; thường xuyên trao đổi thông tin, phối 

hợp tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm về buôn lậu và 

vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

3. Tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới  

Thời gian qua, các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn, tuần tra kiểm 

soát khép kín, vừa làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, vừa phòng, chống các 

loại tội phạm, tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn 

diễn ra với mật độ nhỏ lẻ; hàng lậu, hàng cấm được các đối tượng tập kết sát biên 

giới, chờ thời cơ thuận lợi thì nhanh chóng vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. 

Hoạt động buôn lậu được tổ chức theo các đường dây với phương thức thủ 
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đoạn hoạt động rất tinh vi, tổ chức chặt chẽ, có sự phân công vai trò, vị trí, trách 

nhiệm của từng đối tượng, sử dụng các thiết bị công nghệ để theo dõi, giám sát lực 

lượng chống buôn lậu. Các đối tượng cầm đầu không trực tiếp thực hiện mà thuê 

người làm thay, chủ yếu là dùng lợi ích kinh tế để thu hút và gắn chặt họ vào đường 

dây; một số đối tượng đã có tiền án, tiền sự nên có nhiều thủ đoạn đối phó, thậm chí 

chống trả, kích động quần chúng nhân dân ngăn chặn việc đấu tranh, bắt giữ của lực 

lượng chức năng. 

* Tình hình cụ thể ở một số mặt hàng buôn lậu trên địa bàn:  

- Đối với mặt hàng thuốc lá: Thời gian qua, do các lực lượng chức năng tăng 

cường chốt chặn, tuần tra kiểm soát khép kín, làm cho nguồn cung trên thị trường nội 

địa bị hạn chế, có lúc xảy ra khan hiếm và nhu cầu tiêu thụ trong nước cao, chênh 

lệch giá lớn, từ đó mà các đối tượng buôn lậu tìm mọi phương cách để vận chuyển 

qua biên giới và đi sâu vào nội địa tiêu thụ, với các phương thức, thủ đoạn thay đổi 

liên tục. (Theo khảo sát, có thời điểm giá thuốc lá chênh lệch rất cao, khoảng 1.500 

đồng/gói ở khu vực biên giới và tăng dần khi thuốc lá được vận chuyển sâu vào nội 

địa. Cụ thể tại Campuchia giá thuốc lá điếu Hero và Jet lần lượt là 14.000 đồng/bao 

và 17.000 đồng/bao khi vận chuyển đến Long Xuyên là 20.000 đồng và 23.000 

đồng), trong đó phương thức thủ đoạn chủ yếu là cất giấu thuốc lá ngoại trong xe mô 

tô, ngụy trang nhiều hình thức khác nhau. 

- Đối với mặt hàng đường cát nhập lậu: Do ảnh hưởng từ việc Hiệp định hàng 

hóa ASEAN (ATIGA) chính thức có hiệu lực trở lại từ ngày 01/01/2020, việc giảm 

thuế nhập khẩu và xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu đường đã tác động khiến giá đường 

trong nước và giá đường tại Campuchia không còn chênh lệch nhiều, có thời điểm giá 

đường trong nước còn cao hơn (20.000 đồng/kg đường trong nước so với 16.800 

đồng/kg đường nhập khẩu). Tuy nhiên, trước tình hình mới, việc một số đối tượng lợi 

dụng hồ sơ thủ tục nhập khẩu để hợp thực hóa đường cát nhập lậu có thể sẽ gây khó 

khăn cho lực lượng chức năng trong thời gian tới. 

- Đối với tình hình nhập lậu lợn: Đã được kiểm soát nhưng vào một số thời 

điểm nhất định, nhu cầu tăng cao, nguồn cung bị hạn chế do tình hình dịch tả lợn 

Châu Phi, nên vẫn còn xảy ra một vài trường hợp lén lút để vận chuyển qua biên giới, 

số lượng thường khoảng 02-03 con/ghe và địa bàn xảy ra chủ yếu ở khu vực biên giới 

huyện An Phú. 

- Đối với pháo nổ các loại: Tình hình mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ 

các loại vẫn có xảy ra trong thời điểm Tết Nguyên đán đã được kiềm chế; không phát 

sinh các đường dây mua bán, tàng trữ có tổ chức, quy mô lớn.  

- Đối với trang thiết bị y tế: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp kéo theo nhu cầu về trang thiết bị y tế tăng cao, từ đó giá cũng tăng cao. Tuy 

nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát và xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp và cá nhân vi phạm niêm yết 

giá, phao tin không đúng sự thật về giá, tự động nâng giá, ép giá, gây giá ảo, đầu cơ 
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trục lợi, gây hoang mang cho người tiêu dùng nên đã kịp thời răn đe các đối tượng vi 

phạm, không để tình hình phức tạp kéo dài gây bức súc trong dư luận. 

4. Tình hình gian lận thương mại và hàng giả 

- Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng tình hình buôn bán 

hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế. 

Gian lận thương mại chủ yếu là hàng hoá không thực hiện việc ghi nhãn theo quy 

định, hàng hoá nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn 

phụ bằng tiếng Việt Nam.  

- Để tiêu thụ hàng giả thường được một số đối tượng tiếp thị mang đến bán trực 

tiếp cho các hộ kinh doanh (không qua hệ thống phân phối) và bán theo hình thức 

không hóa đơn, chứng từ để gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác 

kiểm tra, bắt giữ. 

- Về tình hình chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh: nhìn chung các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán đúng 

giá niêm yết; hàng hóa mua bán có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; nhãn hàng hóa đúng 

quy định; các quy định về an toàn dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; an toàn vệ sinh thực 

phẩm cũng được đảm bảo. 

- Riêng đối với tình hình kinh doanh mặt hàng thiết bị y tế do ảnh hưởng tình hình 

dịch Covid-19, nhu cầu của người dân tăng cao đột biến nên giá các mặt hàng y tế có 

nhiều thay đổi. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp công tác 

tuyên truyền nên tình hình kinh doanh mặt hàng này cũng nhanh chóng ổn định trở lại, 

các cơ sở kinh doanh cũng tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.  

5. Tình hình giá cả thị trường 

- Chủ động nắm bắt diễn biến về cung - cầu, giá cả hàng hoá để kịp thời báo 

cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp, giải 

pháp ổn định thị trường khi có biến động bất thường. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị 

chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong việc thực hiện quy định về 

niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.  

- Kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp và cá nhân 

vi phạm niêm yết giá, phao tin không đúng sự thật về giá, tự động nâng giá, ép giá, 

gây giá ảo, đầu cơ trục lợi, gây hoang mang cho người tiêu dùng. 

 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

- UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn tỉnh An Giang, Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND 

tỉnh về đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh An Giang giai 

đoạn 2021-2026. Phê duyệt kiện toàn BCĐ389, CQTT, Tổ giúp việc; đồng thời ban 

hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Cơ quan thường trực Ban Chỉ 
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đạo 389 tỉnh. Phương án số 53/PA-BCĐ ngày 18/5/2021 của BCĐ 389 tỉnh về đấu 

tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn và Chương trình công tác năm 

2021 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Kế hoạch phối hợp số 47/KHPH-CA-QLTT ngày 

10/5/2021 giữa Công an tỉnh và Cục quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng, triển khai Kế hoạch cao điểm chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021; Triển khai, đôn đốc các Ngành chức năng, địa phương tổ chức thực hiện 

có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM trên tuyến biên giới theo chỉ 

đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng và triền khai các Công văn: Tăng 

cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới; ngăn chặn, 

chống buôn lậu vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa 

khẩu; tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra các doanh nghiệp có 

hoạt động nhập khẩu, kinh doanh cá tầm từ Trung Quốc vào Việt Nam bảo đảm 

đúng quy định của pháp luật; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại mặt 

hàng đường cát có xuất xứ từ Thái Lan; tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các 

sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha); kiểm soát, phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ 

trâu bò và vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ 

nước ngoài vào Việt Nam; Chỉ đạo các lực lượng chức năng toàn tỉnh thống kê, rà 

soát thuốc lá ngoại nhập lậu đang lưu giữ, phục vụ công tác tiêu hủy theo quy định; 

rà soát, lên danh sách các tổ chức, đường dây, tụ điểm, đối tượng tham gia đai vác, 

vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu. 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện cao điểm chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân 

sửu 2021; kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng 

Chính Phủ (từ ngày 25/12/2019 đến ngày 25/12/2020).  

- Kịp thời thăm hỏi và tặng quà cho các Tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang 

theo Kế hoạch liên ngành số 64/KHLN ngày 04/9/2020. Ban hành Hướng dẫn công 

tác thi đua khen thưởng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn tỉnh, kịp thời khen thưởng động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích trong 

công tác phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh (Bằng 

khen: 02 tập thể và 02 cá nhân; Giấy khen: 05 tập thể và 69 cá nhân). 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Kế 

hoạch số 436/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch liên ngành số 

64/KHLN ngày 4/9/2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh; Kế hoạch liên ngành số 39/KHLN ngày 22/4/2021. Thông báo thay đổi số 
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điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử, Zalo, địa chỉ tiếp nhận tin báo về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

 2. Công tác chống buôn lậu 

- Các lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện vi phạm: 1.190 vụ 

giảm 8,53 % (1.190/1.301 vụ) so với cùng kỳ năm 2020 về hành vi mua bán, vận 

chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Tổng trị giá hàng hoá bắt giữ trên 29,5 tỷ đồng 

(tăng 5,4% so cùng kỳ 29,5/28 tỷ). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán 

hàng hóa tịch thu 13,85 tỷ đồng (tăng 21,1% so cùng kỳ 13,85/11,44 tỷ). 

- Lực lượng chức năng đã khởi tố 26 vụ/23 đối tượng (tăng 01 vụ, giảm 07 đối 

tượng so với cùng kỳ), trị giá tang vật bị khởi tố 13.500 triệu đồng (tăng 2.240 % so 

với cùng kỳ 13.500/576,9 triệu đồng). 

Trong đó: 

- Thuốc lá nhập lậu bắt giữ: 425.847 bao (giảm 8,2% so với cùng kỳ 

425.847/463.744 bao). 

- Đường cát nhập lậu bắt giữ: 32.750 kg (tăng 2.158% so với cùng kỳ 

32.750/1.450 kg).  

3. Công tác chống sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại: 

Các lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra phát hiện 36 trường hợp kinh 

doanh sản xuất, kinh doanh hàng giả, tăng 32 vụ so với cùng kỳ (36/4 vụ). Trị giá 

hàng hóa vi phạm khoảng 3,4 tỷ đồng. Xử phạt VPHC, số tiền phạt thu được 368 

triệu đồng. Khởi tố mới 01 vụ/01 bị can “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. 

4. Kiểm tra một số mặt hàng, lĩnh vực trọng điểm 

4.1. Kết quả công tác kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19:  

Thành lập 11 đoàn kiểm tra liên ngành các cấp về việc kiểm tra giá thuốc và 

trang thiết bị, vật tư y tế (Cơ quan Y tế chủ trì): kiểm tra 419 cơ sở: 272 trường học, 87 

cơ sở sản xuất kinh doanh, 13 cơ sở khu công nghiệp, 43 nơi tập trung đông người, 04 

cơ sở khám chữa bệnh, massage.... Qua kiểm tra không phát hiện cơ sở vi phạm các 

quy định về phòng chống dịch Covid-19 và chưa phát hiện vi phạm về sản xuất, kinh 

doanh hàng giả, hàng kém chất lượng phục vụ nhu cầu phòng chống dịch. 

4.2. Kết quả thực hiện chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/06/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ: 

- Trong địa bàn nội địa: Sở Y tế đã thành lập 13 Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm 

tra hoạt động kinh doanh thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và chế phẩm diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả kiểm tra được 56 cơ sở kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

Chưa phát hiện về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng 

dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. 
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4.3. Lĩnh vực nông nghiệp 

Sở Nông nghiệp và PTNT độc lập và phối hợp cùng các lực lượng chức năng 

thực hiện 12 cuộc thanh tra; số đối tượng kiểm tra 335 (318 cá nhân, 17 tổ chức). 

Lĩnh vực kiểm tra chủ yếu: việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc thú y thủy sản, an toàn thực phẩm 

(khô, chả lụa, pate……); cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; quầy, sạp kinh doanh sản 

phẩm động vật; phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm tại các tuyến biên giới; công 

tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.  

Qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện 75 cá nhân, tổ chức (30 cá nhân, 45 

tổ chức) vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng: 742 triệu đồng.  

Xử phạt VPHC tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu: Kinh doanh 

phân bón, thức ăn thủy sản giả không có giá trị sử dụng (06 trường hợp); phân bón 

giả nhãn hàng hóa (01); phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y thủy sản, thực phẩm 

không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (12); sản xuất phân bón có chất lượng không phù 

hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (01); thuốc BVTV, thuốc thú y thủy sản không có 

tên trong doanh mục được phép lưu hành tại Việt Nam (05); phân bón không có 

quyết định lưu hành (8); phân bón, thuốc thú y thủy sản không rõ nguồn gốc (02); 

phân bón, thuốc BVTV có nhãn ghi thông tin không đúng bản chất sự thật (26); sản 

xuất thực phẩm sử dụng phụ gia vượt giới hạn cho phép (03); sản xuất thực phẩm sử 

dụng chất phụ gia cấm trong chế biến thực phẩm (02); cơ sở chế biến thực phẩm 

không trang bị bảo hộ lao động (01); khu vực sản xuất thực phẩm có côn trùng, động 

vật gây hại (01); lưu thông hàng hóa chưa gửi thông tin đến Bộ Nông nghiệp và 

PTNT (06); cơ sở sản xuất an toàn thực phẩm thay đổi thành nguyên liệu cấu tạo sản 

phẩm nhưng không thực hiện công bố lại (01). 

4.4. Kiểm tra mặt hàng xăng dầu: Kiểm tra, phát hiện 03 trường hợp vi phạm. 

Xử phạt VPHC: 01 vụ, 01 đối tượng với số tiền 6,1 triệu đồng. Đang tiếp tục điều tra 

xử lý: 02 vụ. 

4.5. Kiểm tra thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: Đoàn kiểm tra 

liên ngành các cấp tổ chức kiểm tra 66 trường hợp, phát hiện 10 trường hợp vi phạm: 

Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử 

dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay; nơi chế biến, 

kinh doanh, bảo đảm thực phẩm có côn trùng gây hại xâm nhập; sản xuất thực phẩm 

để cống rãnh thoát nước thải bị ứ đọng, không được che kín; kinh doanh hàng hóa 

thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Xử phạt VPHC, tổng số tiền thu phạt: 32,8 

triệu đồng. 

4.6. Kiểm tra theo Kế hoạch liên ngành của Công an tỉnh - Bộ đội Biên phòng - 

Quân sự tỉnh - Cục Hải quan tỉnh - Cục quản lý thị trường - Trung đoàn Cảnh sát cơ 

động Tây Nam Bộ trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang 

Lực lượng tuần tra, kiểm soát liên ngành trên tuyến biên giới kiểm tra, bắt giữ: 

318 vụ/110 đối tượng, trị giá hàng hóa: 8,701 tỷ đồng 
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 4.7. Kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, 

cửa khẩu (theo Công văn số 35/VPTT-TH ngày 27/01/2021 của Văn phòng thường 

trực Ban chỉ đạo 389 Quốc Gia): Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu; 

tuy nhiên chưa phát hiện hành vi vi phạm. 

 4.8. Kiểm tra chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn 

qua biên giới, cửa khẩu (theo Công văn số 36/VPTT-TH ngày 27/01/2021 của Văn 

phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc Gia): Các lực lượng chức năng tăng cường 

ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên 

giới, cửa khẩu; tuy nhiên chưa phát hiện hành vi vi phạm. 

4.9. Thực hiện Công văn số 05/BCĐ389-VPTT ngày 05/3/2021 của Ban Chỉ 

đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc triển khai chỉ 

đạo của lãnh đạo Chính phủ đối với việc nhập khẩu và kinh doanh cá tầm: Các lực 

lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra việc nhập khẩu và kinh 

doanh cá tầm; tuy nhiên chưa phát hiện vi phạm. 

 4.10. Thực hiện Công văn số 314/UBND-KGVX ngày 14/4/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản 

phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha): kiểm tra, bắt giữ, xử 

lý 04 vụ liên quan 04 đối tượng, trị giá hàng hóa khoảng 40 triệu đồng. Xử lý VPHC 

04 vụ, liên quan 04 đối tượng, tổng số tiền phạt là 8.750.000 đồng. 

 4.11. Thực hiện Công văn số 12/BCĐ389-VPTT ngày 25/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo 389 Quốc gia về việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, 

vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam: các 

lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành 

vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt 

Nam; tuy nhiên chưa phát hiện vi phạm. 

 4.12. Thực hiện Công văn số 11/BCĐ389-VPTT ngày 19/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo 389 Quốc gia về việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, 

vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài 

vào Việt Nam: Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản 

phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam; tuy nhiên chưa phát hiện vi 

phạm. 

 4.13. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế 

hoạch số 16/KH-UBND ngày 11/01/2021 thực hiện Kế hoạch số 399/KH-BCĐ ngày 

10/10/2020 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử: Kiểm tra, phát hiện 04 

trường hợp vi phạm, trị giá hàng hóa 50,17 triệu đồng; Xử lý 02 trường hợp, phạt 

VPHC 17 triệu đồng. 
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5. Công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh 

- Tổng số phương tiện XNC qua các cửa khẩu An Giang trong 6 tháng đầu năm 

2021: 8.746 phương tiện; tăng 7,72% so với cùng kỳ năm 2020.  

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: Thủy sản, phân bón, gạo, mì gói, sắt thép, bách 

hoá, quần áo, xi măng, gốm sứ, máy và thiết bị máy, điện năng,… . 

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: gỗ, nguyên phụ liệu may gia công, trái cây, mật mía,... 

- Tổng số tờ khai đã đăng ký làm thủ tục 6 tháng đầu năm 2021 đạt 12.656 tờ 

khai; tăng 44% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu chính ngạch trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 

863,62 triệu USD; tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Lượng hàng hóa quá cảnh trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 192,60 nghìn tấn; 

tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Tổng kim ngạch hàng hóa đăng ký nơi khác thực xuất khẩu qua các cửa khẩu 

An Giang 6 tháng đầu năm 2021 đạt 916,04 triệu USD; tăng 45% so với cùng kỳ năm 

2020. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Nhận xét 

 - Qua 06 tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các thành viên, các sở, 

ngành, Ban Chỉ đạo 389 huyện, thị xã, thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

thường xuyên, kịp thời, nghiêm túc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng luôn chủ động, 

ngày càng có sự gắn kết, chặt chẽ trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, tuần tra, 

kiểm soát theo chức trách, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được giao, qua đó đã kiềm chế 

được tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương 

mại góp phần tạo thị trường ổn định, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

 - Trên tuyến biên giới được tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa: 

Công an tỉnh - Bộ đội Biên phòng - Quân sự tỉnh - Cục Hải quan tỉnh - Cục quản lý 

thị trường - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ trong công tác đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang 

đã phát huy được hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu; giúp ngăn chặn 

kịp thời các trường hợp vi phạm, sớm ổn định được tình hình khi phát sinh phức tạp 

(điển hình là khu vực biên giới Châu Đốc, An Phú, Tịnh Biên, Tân Châu sau khi lực 

lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh, địa phương thì tình hình cơ bản được kiểm soát) và kết hợp công tác 

phòng chống bệnh dịch Covid – 19). 

- Công tác thông tin, tuyên truyền được các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, 

kịp thời qua đó giúp tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời 

điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sớm được ổn định, giúp người dân an 
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tâm, tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân 

tỉnh đã triển khai. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Đường biên giới tỉnh An Giang giáp Campuchia dài gần 100km, có nhiều 

đường mòn, lối mở, trong khi lực lượng chống buôn lậu thời gian qua đã được huy 

động tham gia tăng cường quân số phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh           

Covid-19 và thực hiện Đề án cấp căn cước công dân và dữ liệu dân cư theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an nên đôi lúc chưa đảm bảo, do đó khó kiểm 

soát hết địa bàn, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để đai vác, vận chuyển 

hàng lậu, hàng cấm vào nội địa. 

- Các đối tượng bị lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp, phương án 

kế hoạch bắt giữ nên có hướng manh động, hoạt động ngày càng liều lĩnh, sẵn sàng 

chống trả lại các lực lượng chức năng để giành giật lại tang vật, phương tiện bị bắt 

giữ, hoặc đe dọa, xúc phạm, hạ uy tín của cán bộ, chiến sĩ, công chức. 

- Dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, cùng với xu thế phát triển công 

nghệ trên thế giới, thương mại điện tử ở Việt Nam đang từng bước hình thành, tăng 

trưởng mạnh mẽ, và giữ vai trò ngày càng quan trọng trong phân phối hàng hóa, do 

đó nhu cầu người tiêu dùng ngày càng nhiều, đẩy mạnh giao dịch thương mại điện 

điện tử nên việc xác minh, truy tìm gặp nhiều khó khăn. 

- Khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thuyết phục các 

đối tượng vận chuyển, đai vác hàng lậu chuyển đổi nghề do địa phương và các ngành 

chưa tạo được công ăn việc làm đảm bảo cuộc sống hằng ngày, nếu có thì thiếu sự ổn 

định, bền vững. 

 IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Dự báo tình hình 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến mọi mặt nền kinh tế-xã 

hội trên toàn thế giới, tình hình chính trị và quan hệ thương mại giữa các nước lớn 

còn diễn biến phức tạp; trong nước, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm 

soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm do các hoạt động nhập cảnh trái phép hoặc 

không tuân theo quy trình phòng, chống dịch; các hoạt động kinh tế, dịch vụ, vui 

chơi, giải trí dần phục hồi, thị trường hàng hóa, nhu cầu thị trường người dân phong 

phú, đa dạng; trong tỉnh do có vị trí địa lý có đường biên giới dài, giáp với 

Campuchia là điều kiện làm gia tăng khả năng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng 

hóa, hàng cấm qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh 

với nhiều phương thức, thủ đoạn phức tạp và tinh vi hơn... Ngoài ra, tình hình vi 

phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro với phương thức 

thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, kết hợp với sự phát triển của công nghệ thông 

tin nên rất khó trong công tác quản lý, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, sự an toàn, 

tính hợp pháp của hàng hóa.... gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

chân chính, đặc biệt có thể gây nguy hại đến quyền lợi, sức khỏe người dân và người 

tiêu dùng. 
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2. Nhiệm vụ trọng tâm 

Tiếp tục tập trung triển khai, đôn đốc các sở, ngành và địa phương tổ chức thực 

hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả theo chỉ đạo 

của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và Uỷ ban nhân dân tỉnh, gồm:  

Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ; Chị thị số              

17/CT-TTg ngày 19/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 252/KH-

UBND, ngày 18/5/2021 về việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên địa 

bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2026; Chương trình công tác năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo 389 tỉnh; Kế hoạch số 47/KHPH-CA-QLTT ngày 10/5/2021 của Công an 

tỉnh và Cục quản lý thị trường tỉnh về phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý các hành 

vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Kế hoạch liên 

ngành số 39/KHLN ngày 22/4/2021 của Công an tỉnh - Bộ đội Biên phòng - Quân sự 

tỉnh - Cục Hải quan tỉnh - Cục quản lý thị trường - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây 

Nam Bộ trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Trong đó tập trung các giải pháp sau: 

- Tiếp tục duy trì các Tổ công tác phòng, chống buôn lậu kết hợp công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Công an, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công 

tác phối hợp trong đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình hình buôn lậu, vận chuyển 

trái phép hàng hóa qua biên giới.   

 - Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng 

chức năng tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, 

địa bàn trọng điểm về buôn lậu thuộc địa bàn quản lý, để ngăn chặn và xử lý kịp thời 

các trường hợp buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; Kiên quyết 

đấu tranh không để phát sinh điểm nóng gây bức xúc dư luận xã hội. 

 - Chú trọng đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần 

chúng Nhân dân ở khu vực biên giới không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia 

tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong công tác đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức trong thi 

hành công vụ. Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tình trạng buôn lậu 

nghiêm trọng, kéo dài thuộc chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý. 

- Các sở, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công 

quản lý, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra; kịp thời ngăn chặn hành vi về sản 

xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, tiếp tục duy trì 

kiểm soát bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá 

bất hợp lý. Đặc biệt tiếp tục chú ý đối với các mặt hàng là khẩu trang, các mặt hàng 

phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, 
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thuốc lá làm nóng, shisha) mặt hàng lợn, trâu bò, sản phẩm từ thịt lợn, trâu bò và vận 

chuyển trái phép động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam. 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:  

+ Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, 

điều hành trong từng thời điểm; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các sở, ngành và Ban Chỉ đạo 389 các 

huyện, thị xã, thành phố; tổ chức thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ 

tuyến, địa bàn trọng điểm; tiếp tục rà soát, kiện toàn các quy chế liên quan công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham mưu thực hiện tốt công tác 

khen thưởng đột xuất, hàng năm; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột 

xuất, sơ kết, tổng kết công tác theo quy định. 

+ Tham mưu UBND tỉnh về việc thu gom thuốc lá điếu ngoại nhập lậu đang 

lưu giữ đã có quyết định tịch thu và xác lập sở hữu toàn dân phục vụ công tác tiêu 

hủy theo quy định. 

+ Tham mưu UBND tỉnh về việc phân công trách nhiệm trong công tác phòng 

chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh An Giang. 

+ Tham mưu UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí, công cụ phục vụ công tác 

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

+ Tiếp nhận và xử lý kịp thời các tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

 Trên là kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 06 

tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:                    
- Hội đồng nhân dân tỉnh;                                

- UBND tỉnh: CT và các PCT;    

- BCĐ 389 tỉnh;    

- UBMTTQVN tỉnh AG;                

- VP UBND tỉnh: LĐVP và PKTN;                              

- UBND các huyện, thị, TP;                                                                

- Lưu: VT.         

                                                

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

 Trần Anh Thư 
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