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I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

1. Tình hình chung tác động đến địa bàn và thị trường 

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cũng là lúc 

Chính phủ đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt 

các hoạt động thương mại trong nước và quốc tế dần được nối lại và dự kiến diễn 

biến sôi nổi trong những tháng còn lại của năm 2022. Trong bối cảnh đó, cùng 

với nhu cầu tiêu dùng của người dân có dấu hiệu phục hồi, tình hình buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng diễn biến phức tạp trở lại. 

Bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Thường trực 

Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã 

ban hành nhiều văn bản chủ trương, chỉ đạo, phê duyệt và ban hành các kế hoạch 

liên ngành nhằm đảm bảo tăng cường các giải pháp phòng, chống buôn lậu, hàng 

gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng đầu năm 

2022. 

Từ đó, đảm bảo tình hình, giá cả hàng hoá trên địa bàn tỉnh được ổn định, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động dự trữ, cung ứng hàng hoá, đưa hàng 

hoá về nông thôn phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; không để xảy ra hiện 

tượng khan hàng, sốt giá, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, 

các chính sách phúc lợi và an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm thực 

hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

2. Tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa 

bàn khu vực biên giới 

Tình hình hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép 

hàng hoá, kinh doanh hàng hoá nhập lậu trong tỉnh vẫn còn diễn ra tại các địa bàn 

trọng điểm, trong đó nổi lên là tại các địa bàn biên giới như: Thành phố Châu 

Đốc, Thị xã Tân Châu và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Tri Tôn. 

Trên tuyến biên giới, 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. Song, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả vẫn tiếp tục diễn ra với mật độ nhỏ lẻ; hàng lậu được các đối tượng 

tập kết sát biên giới, các đối tượng chờ thời cơ thuận lợi thì nhanh chóng đưa vào 

nội địa tiêu thụ; đồng thời các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác vẫn diễn ra, 

nhất là tình hình đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và xuất cảnh trái 
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phép từ Việt Nam ra nước ngoài. 

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh xây 

dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngành số 77/KHLN ngày 31 tháng 12 

năm 2022 về việc phối hợp giữa các lực lượng: Công an - Bộ đội Biên phòng - 

Quân sự - Hải quan - Quản lý thị trường - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây 

Nam Bộ trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn tỉnh An Giang. Các lực lượng chức năng thường xuyên duy trì 10 tổ 

công tác thực hiện tuần tra, đấu tranh, ngăn chặn trên tuyến biên giới, đã hạn chế 

hàng lậu vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. 

Tuy nhiên, do điều kiện địa hình, tỉnh có đường biên giới dài gần 100km, 

với nhiều đường mòn, lối mở nên các đối tượng vẫn tìm nhiều phương thức để 

đai vác, vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ, nhập lậu về tập kết tại các khu vực bến bãi, 

bãi đất trống trong nội địa để tổ chức vận chuyển đi tiêu thụ. Các mặt hàng chủ 

yếu vẫn là thuốc lá ngoại, vàng, ngoại tệ, điện tử, điện lạnh, mỹ phẩm, thuốc tân 

dược các loại, cùng các vật phẩm, thiết bị y tế,... Quá trình vận chuyển các đối 

tượng tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng để canh coi, giám 

sát các cơ quan chức năng, sử dụng phương tiện liên lạc hiện đại để thông tin; 

đồng thời đối tượng chủ mưu, cầm đầu không trực tiếp thực hiện, có trường hợp 

thành lập doanh nghiệp, tạo “lớp vỏ bọc” doanh nhân để đối phó với hoạt động 

điều tra, truy bắt của các lực lượng chức năng. 

Điển hình, những tháng đầu năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công 

an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” và khởi tố 06 bị can 

liên quan, trong đó thực hiện bắt quả tang các đối tượng có hành vi mua bán, 

nhập lậu trái phép vàng và ngoại tệ (USD), theo đó thu giữ 03 kg vàng 9999 

(nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng; đồng thời lực 

lượng chức năng đã thực hiện khám xét khẩn cấp tiệm vàng (địa điểm tiêu thụ) 

và các địa điểm liên quan đến các đối tượng bị bắt giữ, qua đó, lực lượng chức 

năng thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng 

và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan đối tượng, sự việc nêu trên và 

tiếp tục, khẩn trương điều tra mở rộng vụ án. 

3. Tình hình buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và 

gian lận thương mại 

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. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại trong hoạt động kinh doanh, mua bán, đặc biệt tại 

các huyện Tịnh Biên (đối với mặt hàng phân bón), Phú Tân (đối với các mặt 

hàng bột ngọt và xà phòng). Tập trung chủ yếu bằng hình thức hàng hoá có nhãn 

ghi thông tin bằng chữ viết có nội dung không đúng bản chất, sự thật về hàng 

hoá đó (đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác triển khai, chỉ đạo, điều hành 
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Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 

Quốc gia và Tỉnh uỷ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã xây dựng, tổ chức triển khai, 

chỉ đạo, điều hành như sau: 

- Ban hành Kế hoạch số 73/KH-BCĐ ngày 22 tháng 11 năm 2021 về Cao 

điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ban hành các văn bản về tăng cường giám sát 

hoạt động kinh doanh xăng dầu và đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn 

tỉnh An Giang và tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối 

với các mặt hàng thuốc lá điếu, đường cát, nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, 

thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19,...; đồng thời kiện toàn Cơ quan thường 

trực và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để đảm bảo hoàn thành, thực hiện 

hiệu quả các nhiệm vụ, chủ trương của cấp có thẩm quyền giao phó. 

- Tiếp tục phát huy các ưu điểm của Kế hoạch liên ngành chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả năm 2021, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch liên ngành số 77/KHLN ngày 31 tháng 12 năm 2021 giữa Công an tỉnh 

với 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 tiếp tục phát huy các ưu 

điểm, và tăng cường các giải pháp khắc phục các hạn chế trong hoạt động đấu 

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

năm 2022. Đây cũng là cơ sở để từng ngành, đơn vị, địa phương tham gia phối 

hợp các lực lượng chức năng và nghiêm túc thực hiện, triển khai nhiệm vụ được 

giao trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại 

địa phương. 

- Chỉ đạo Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, tổ chức tiêu hủy gần 

01 triệu gói thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả các loại có giá trị hỗ trợ tiêu hủy 

tương đương khoảng 04 tỷ đồng theo quy định (4.000 đồng/gói theo Thông tư 

306/2016/TT-BTC), do cơ quan chức năng tịch thu trong thời gian qua tại Nhà 

máy xử lý chất thải nguy hại Thành phố Long Xuyên. Công tác tiêu hủy do Cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 (Công an tỉnh) tham mưu Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh tổ chức thực hiện bảo đảm việc xử lý tang vật theo đúng quy định của pháp 

luật, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, quyền và lợi ích hợp pháp 

của các tổ chức sản xuất, kinh doanh chân chính. Đồng thời giáo dục, răn đe các 

đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng cấm. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng tham gia 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, 

ngành, địa phương thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan Báo, Đài phát 

thanh và Truyền hình của tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn, tổ chức thực hiện, 

xây dựng các tin bài phóng sự đa dạng theo từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền 

rộng rãi, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lưu 

thông hàng hóa, đấu tranh chống buôn lậu, các hành vi gian lận thương mại, 
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chống sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác, cụ 

thể như sau: 

- Các ngành, địa phương, lực lượng chức năng với nồng cốt gồm các đơn 

vị Công an – Quản lý thị trường – Biên phòng, thông qua các hoạt động kiểm tra, 

giám sát, phối hợp các cơ quan, báo, đài thực hiện các hoạt động tuyên truyền, 

vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cam kết không buôn bán, 

vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, không sản xuất buôn bán hàng giả, hàng 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng với hơn 214 buổi, có trên 

6.780 lượt người dân tham gia, hưởng ứng. 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp tục duy trì chuyên mục “Phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”, cụ thể thường xuyên đưa tin bài, 

phóng sự về hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả của các lực lượng chức năng và quy định của pháp luật trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ. 

- Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang tăng cường đưa 

tin, bài, thời lượng phát sóng tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả, trong đó đưa nhiều tin, bài viết, phóng sự, chuyên mục 

pháp luật, cuộc sống, chuyên mục người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, câu 

chuyện truyền thanh tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả để tuyên truyền đến quần chúng nhân, tổ chức, cá nhân tham gia 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Từ đó giúp cho quần chúng nhân dân, tổ chức, cá nhân sản xuất – kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh có nhận thức đúng đắn và chấp hành nghiêm đường lối, 

chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; không tiếp tay, bao che cho các 

hoạt động tội phạm, tích cực tham gia tố giác tội phạm. 

3. Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ xử lý của 

các lực lượng chức năng 

3.1. Công tác triển khai, thực hiện: 

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và địa phương đã triển khai, tổ 

chức thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để tăng cường công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới nói riêng và trên toàn địa bàn tỉnh 

nói chung.  

Chủ lực gồm các lực lượng Công an – Quân sự – Hải quan luôn chú trọng 

tăng cường công tác nghiệp vụ trong điều tra, trinh sát, kịp thời phát hiện các 

hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thu 

thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, xác định địa bàn, tuyến trọng 

điểm; mặt hàng trọng điểm, rủi ro cao...đặc biệt trên tuyến biên giới với đường 

biên dài giáp với nước bạn. Tập trung vào các nhóm mặt hàng: hàng cấm, hàng 

hoá ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng kinh tế, thị trường 

trên đị bàn (vũ khí, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo các loại, động vật hoang 
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dã, vàng, kim loại quý, ngoại tệ...); hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt 

Nam, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...; hàng nhập khẩu phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng Tết (thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, đường cát, bánh kẹo, mỹ phẩm, dược 

phẩm, dược liệu, điện thoại di động, hàng may mặc...). Ngoài ra, các đơn vị chủ 

động tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát 

để chủ động phát hiện, bắt giữ và xử lý kịp thời những vụ việc lợi dụng dịch 

bệnh COVID-19 để buôn lậu các mặt hàng tân dược, thiết bị y tế, sinh phẩm y tế 

và các loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. 

3.2. Kết quả đạt được: 

Kết quả ban đầu đạt được trong những tháng đầu năm 2022, các lực lượng 

chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện bắt giữ, giảm 29,98 % (584/834 vụ) mua 

bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Trong đó tang vật thu được gồm 85.971 bao thuốc lá điếu ngoại; gần 10 

tấn đường cát; hơn 5,5 triệu khẩu trang y tế các loại; hơn 23 kg vàng; trên 2 triệu 

USD; 25,5 tỷ đồng; trên 50 tấn phân bón; 27.647 hủ dầu các loại; gần 8.000 hộp 

mỹ phẩm các loại và một số hàng hoá khác. 

Tổng trị giá hàng hoá bắt giữ trên 129,97 tỷ đồng (tăng 129,97/13,4 tỷ). 

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu 6,28 tỷ đồng 

(giảm 6,28/6,77 tỷ). Lực lượng chức năng đã khởi tố 13 vụ/17 đối tượng (giảm 

02 vụ, tăng 08 đối tượng so với cùng kỳ). 

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

4.1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định dịch 

vụ xét nghiệm SARS-CoV-2  trên địa bàn đối với 10 cơ sở, trong đó phát hiện 01 

cơ sở có hành vi vi phạm và thực hiện xử phạt 27.000.000 đồng. 

4.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19 tháng 06 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược 

phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và thuốc y học cổ truyền: Đã 

phát hiện 01 vụ vi phạm về hành vi buôn bán hàng giả. Đã xử phạt vi phạm hành 

chính với số tiền 04 triệu đồng và buộc tiêu huỷ tang vật (thuốc có giá trị khoảng 

72.000 đồng) theo quy định. 

4.3. Kiểm tra theo Kế hoạch liên ngành số 77/KHLN ngày 31 tháng 12 

năm 2021 của Công an tỉnh – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng – Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh - Cục Hải quan tỉnh - Cục quản lý thị trường tỉnh - 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: Lực lượng tuần tra, kiểm soát liên 

ngành trên tuyến biên giới đã kiểm tra, bắt giữ 203 vụ/182 đối tượng, trị giá hàng 

hóa 18,1 tỷ đồng. Trong đó (1) Xử lý hình sự 04 vụ, khởi tố, bắt giữ 05 bị can và 

(2) xử lý vi phạm hành chính 92 vụ, 97 đối tượng, với tổng số tiền phạt trên 2,2 

tỷ đồng. 
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4.4. Kiểm tra mặt hàng xăng dầu: 

- Theo Kế hoạch liên ngành: Kiểm tra 03 trường hợp, lấy gửi kiểm nghiệm 

chất lượng: 03 mẫu xăng RON95-III, 02 mẫu dầu DO 0,05S. Xử lý VPHC 02 

trường hợp sử dụng nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường theo quy định; 

kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu 

lực, với số tiền 56 triệu đồng. 

- Kiểm tra đột xuất: Kiểm tra 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã phát 

hiện vi phạm: giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không có lý 

do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định. Xử phạt VPHC, với số tiền 15 triệu đồng. 

4.5. Kiểm tra thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022: 

- Tuyến tỉnh: Kiểm tra 13 trường hợp, phát hiện 01 vụ vi phạm không ghi 

nhãn hàng hóa đính kèm sản phẩm của 12 kg chả lụa, trị giá hàng hoá khoảng: 02 

triệu đồng. Đã xử phạt 3,1 triệu đồng. 

- Tuyến huyện: Kiểm tra 320 trường hợp, phát hiện 12 trường hợp vi 

phạm: Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Chưa 

xuất trình giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Chưa có giấy 

xác nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến; Người tiếp xúc trực 

tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ đồ bảo hộ lao động; Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thức phẩm hết hạn. Tất cả cho cam kết, không tái 

phạm. 

4.6. Kiểm tra theo các Công văn số 05/BCĐ389-VPTT ngày 05 tháng 3 

năm 2021 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc triển khai chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ đối với việc nhập khẩu và kinh doanh cá tầm; Công văn số 

12/BCĐ389-VPTT ngày 25 tháng 5 năm 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; Công văn số 

11/BCĐ389-VPTT ngày 19 tháng 5 năm 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; Công văn số 36/VPTT-TH ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kiểm tra chống buôn lậu, vận chuyển trái 

phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu; Công văn số 35/VPTT-

TH ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 

Quốc Gia về tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ 

qua biên giới, cửa khẩu...: Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm 

soát, kiểm tra việc nhập khẩu và kinh doanh các mặt hàng trên; chưa phát hiện 

xảy ra vi phạm. 
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5. Công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh 

- Tổng số phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

An Giang trong 6 tháng đầu năm 2022: 11.234 phương tiện; tăng 84% so với 

cùng kỳ năm 2021. 

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

thép, bách hoá, quần áo, xi măng, thức ăn chăn nuôi, gạo, điện năng,… . 

+ Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Nguyên, phụ liệu may gia công, lúa hạt, 

đường cát, quả xoài tươi, phế liệu, mật mía,... 

- Tổng số tờ khai đã đăng ký làm thủ tục 6 tháng đầu năm 2022 đạt 9.898 

tờ khai; tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. 

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

2022 đạt 658,565 triệu USD; tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Lượng hàng hóa quá cảnh trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 110,736 nghìn 

tấn; giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021. 

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

khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2022 đạt 533,692 triệu USD; 

giảm 16% so với cùng kỳ năm 2021. 

6. Xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới 

- Về xuất cảnh trái phép: Lực lượng Biên phòng bắt, xử lý 07 vụ, 23 đối 

tượng. Xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ, 12 đối tượng, với số tiền 51 triệu 

đồng và đã đẩy đuổi ra khỏi khu vực biên giới; Xử lý hình sự 03 vụ, 06 bị can về 

hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, đồng thời bàn giao toàn 

bộ hồ sơ vụ án và bị can cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều 

tra, xử lý theo thẩm quyền. Số còn lại đang tiếp tục điều tra, xác minh. 

- Về nhập cảnh trái phép: Lực lượng Biên phòng bắt, xử lý 503 vụ, 860 

đối tượng. Xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 499 vụ, 734 đối 

tượng, số tiền phạt 2,8 tỷ đồng; không xử phạt 04 vụ, 06 đối tượng (02 đối tượng 

hộ nghèo, 01 bệnh tâm thần, đẩy đuổi 03 đối tượng quay về Campuchia) và 120 

trẻ em. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- Qua 06 tháng đầu năm 2022, 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 cơ bản được kiểm soát, các hoạt 
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động phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân trở 

lại, thích ứng với “trạng thái bình thường mới”.  

- 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 

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. Qua đó, đã làm giảm rõ rệt tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh, nhất là 

việc vận chuyển hàng lậu bằng xe mô tô trên tuyến Quốc lộ 91, không để phát 

sinh, hình thành các điểm nóng về buôn lậu trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; 

công tác đấu tranh đạt hiệu quả cao, đánh trúng các đường dây buôn lậu lớn, 

khởi tố, điều tra làm rõ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo tác dụng răn đe đối 

với số đối tượng khác và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng Nhân dân. 

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền liên quan công tác 

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

động xây dựng chương trình hợp tác cụ thể giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh, các cơ quan chức năng với các cơ quan báo chí, truyền thông tại 

địa phương và trung ương, xây dựng và duy trì các chuyên đề, chuyên mục 

thường kỳ để đưa tin, bài tuyên truyền về hoạt động chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; tạo hiệu ứng tốt trong xã hội để góp 

phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung đối công tác phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Đường biên giới tỉnh An Giang giáp Campuchia dài gần 100km, với đặc 

tính nhiều đường mòn, lối mở thông với các đồng nước, kênh rạch; lợi dụng đặc 

điểm địa hình, các đối tượng tham gia buôn lậu đóng giả người dân thăm đồng, 

thực hiện đai vác, vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới với số lượng nhỏ 

khó phát hiện được thực hiện nhiều lần hoặc vận chuyển bằng ghe máy tốc độ 

cao và liên tục thay đổi tuyến, địa điểm vận chuyển, tập kết hàng lậu nhằm tránh 

sự truy bắt của các lực lượng chức năng.  

- 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 hàng ngày, nếu có 

thì thiếu sự ổn định, bền vững. 

- Do bị đấu tranh mạnh nên các đối tượng có 02 xu hướng: (1) trở nên 

manh động, hoạt động ngày càng liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lại các lực lượng 
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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 và (2) tìm cách “ẩn mình”, dùng các “lớp vỏ 

bọc” với danh nghĩa là các doanh nhân, thương nhân, có nhiều đóng góp cho xã 

hội để tạo niềm tin với chính quyền, nhân dân, ngầm thoát ly sự chú ý của lực 

lượng chức năng, gây khó khăn trong quá trình điều tra, đánh án.  

- Thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh 

hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống, việc làm của người dân, nhiều 

người thất nghiệp ở các địa phương khác kéo về bị các đối tượng lợi dụng lôi 

kéo, mua chuộc tham gia vào hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá 

qua biên giới. 

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG 

TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Dự báo tình hình 

Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến 

mọi mặt về 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, nhất là ảnh hưởng từ cuộc 

chiến giữa Nga và Ukraine; 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, nhất là việc 

xuất hiện nhiều biến thể mới lây lan rất nhanh.  

Các hoạt động kinh tế, dịch vụ, vui chơi, giải trí dần phục hồi, thị trường 

hàng hóa, nhu cầu của người dân phong phú, đa dạng; tỉnh có đường biên giới 

dài, giáp với Campuchia là điều kiện làm gia tăng khả năng buôn lậu, vận chuyển 

trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả 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 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. 

2. Nhiệm vụ công tác 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, gian lận thương mại 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 tháng 12 năm  2019 của Chính phủ; 

Chị thị số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 06 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế 

hoạch số 252/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

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

đoạn 2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chủ 
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tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn tỉnh; Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh; Kế hoạch liên ngành số 77/KHLN ngày 31 tháng 12 năm 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 cùng các chủ trương, chỉ đạo khác của các cấp thẩm quyền và quy định 

của pháp luật. 

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. 

- Các lực lượng 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, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo 

chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý, 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.  

Tập trung vào các nhóm mặt hàng: hàng cấm, hàng hoá ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng kinh tế, thị trường trên đị bàn (vũ khí, ma 

túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo các loại, động vật hoang dã, vàng, kim loại quý, 

ngoại tệ...); hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam, hàng vi phạm quyền 

sở hữu trí tuệ...; hàng nhập khẩu phục vụ nhu cầu tiêu dùng (thực phẩm, rượu, 

bia, thuốc lá, đường cát, bánh kẹo, mỹ phẩm, dược phẩm, dược liệu, điện thoại di 

động, hàng may mặc...), 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.... Ngoài ra, 

dù tình hình dịch bệnh Covid-19 có xu hướng hạ nhiệt, đề nghị các đơn vị chủ 

động tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát 
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để phát hiện, bắt giữ và xử lý kịp thời những vụ việc lợi dụng dịch bệnh để buôn 

lậu, vận chuyển trái phép, làm giả các mặt hàng tân dược, thiết bị y tế, sinh phẩm 

y tế đưa vào thị trường nội địa. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế với 02 tỉnh Kandal và Takeo - Campuchia 

trong quản lý biên giới, nhất là công tác quản lý, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt 

động xuất, nhập cảnh trái phép và công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển 

trái phép hàng hoá qua biên giới. 

- 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. 

+ Chủ động phát hiện, tham mưu, kiến nghị các cấp, các ngành có giải 

pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân 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 Ủy ban nhân dân 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 đây là kết quả phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém 

chất lượng 06 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân 

dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh;            

- UBND tỉnh: CT và các PCT;    

- BCĐ 389 tỉnh;      

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                                                

- VP UBND tỉnh: LĐVP và P.TH;                              

- Lưu: VT, KTN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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