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KẾ HOẠCH 

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 
_____________________ 

  

Thực hiện Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 25 tháng 10 năm 2021 của 

Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường 

trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Hội nghị giao ban 

quý III năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 

389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - Phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vận chuyển, buôn bán trái phép hàng lậu, 

sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, các mặt hàng 

thiết yếu trong dịp Tết không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Thông qua công tác kiểm 

tra nắm chắc tình hình cung cầu, giá cả thị trường, lượng hàng hóa dự trữ, lưu 

thông của các đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn, nhằm đảm bảo cung cầu ổn 

định thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong dịp Tết 

Nguyên đán. 

 - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thực hiện các quy định về giá, 

niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhất là các điểm bán lẻ, siêu thị, chợ đầu 

mối, trung tâm thương mại để kịp thời phát hiện những hành vi đầu cơ, găm 

hàng, tăng giá bất hợp lý thu lợi bất chính. 

 2. Yêu cầu: 

 - Việc kiểm tra, kiểm soát phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các 

lực lượng chức năng, các địa phương; tránh sự kiểm tra chồng chéo, trùng lắp 

gây phiền hà cho doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cản trở sự lưu 

thông hàng hóa hợp pháp. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát phải chú ý đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19.  

 - Các cơ quan chức năng chủ động nắm vững diễn biến tình hình, tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương 

mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022.  
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II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Đối tượng và địa bàn kiểm tra: 

 - Tổ chức kiểm tra trên tất cả địa bàn huyện, thành phố trong tỉnh, tập 

trung vào các chợ trung tâm, siêu thị và các cơ sở kinh doanh thương mại lớn, 

nhà phân phối, nơi tập kết dự trữ hàng hóa. 

 - Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giết mổ, phương tiện vận 

chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, động vật hoang dã; 

chú ý gia súc, gia cầm có nguồn gốc nhập lậu từ nước ngoài. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển hàng lậu, hàng 

cấm, hàng trốn thuế trên tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 27, chú ý các phương tiện 

vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh biên giới phía Bắc, biên giới miền Trung vào 

các tỉnh miền Nam và tiêu thụ trong nội tỉnh. 

2. Mặt hàng kiểm tra: 

- Các loại hàng hóa tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như: rượu, bia, nước 

giải khát, thuốc lá, thịt gia súc, gia cầm, lương thực, thực phẩm, đường cát, hoa 

quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp, bánh mứt, kẹo, sữa, đặc biệt chú 

ý các loại hàng hóa, trang thiết bị y tế liên quan đến phòng, chống dịch Covid-

19; Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhóm 

các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội: ma 

tuý, vũ khí, pháo nổ, ngoại tệ, xăng dầu. 

- Các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, 

hàng hóa vi phạm nhãn mác, xuất xứ Việt Nam, ...; tập trung vào các mặt hàng 

dược phẩm, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, những 

mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, đến cây trồng, vật 

nuôi, môi sinh, môi trường. 

3. Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký kinh 

doanh, điều kiện kinh doanh, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, nhất là các 

mặt hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn giá, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng, 

tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện, xử lý các 

hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

kém chất lượng, hàng giả mạo về nhãn mác, xuất xứ Việt Nam; đặc biệt lưu ý 

kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng 

tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu và việc 

quảng cáo, ghi nhãn thiếu minh bạch, gây hiểu nhầm, không đúng với bản chất 

hàng hóa để trục lợi, lừa dối người tiêu dùng; hàng hóa không đảm bảo an toàn 

thực phẩm, hết hạn sử dụng đối với các loại hàng hóa tiêu dùng nhiều trong dịp 

Tết như: rượu, bia, nước giải khát, lương thực, thực phẩm, hoa quả, quần áo, đồ 

gia dụng; các loại hàng cấm như: pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu, đồ chơi trẻ em 

mang tính bạo lực.  
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- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc, 

gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm. 

- Kiểm tra chống các hành vi gian lận thương mại về đo lường hàng hóa 

(cân, đong, đóng gói hàng hóa), chất lượng hàng hóa của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, bán lẻ để phát hiện các thủ đoạn gian lận hoặc lợi dụng đo lường, 

đóng gói để tăng giá. 

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên 

thị trường; kiểm tra ngăn chặn việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng nhập 

lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng vi phạm về sở hữu trí 

tuệ; chống khai thác, vận chuyển, buôn bán khoáng sản, lâm sản, gỗ quý hiếm, 

động vật hoang dã. 

- Thời gian triển khai: Từ nay đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh): 

- Xác định đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra trên 

tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 27; các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại; 

phân công rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho từng đơn vị trực thuộc. 

- Xây dựng phương án tổ chức lực lượng, phương tiện và duy trì kiểm tra, 

kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc, 

biên giới miền Trung vào các tỉnh miền Nam; ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng 

giả, hàng kém chất lượng; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả; hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế suất 

cao và các mặt hàng tiêu dùng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như: 

xăng dầu, thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa 

quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp chú trọng các mặt hàng là vật tư, 

trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.   

- Chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp các lực lượng chức năng như 

Công an, Hải quan, Biên phòng và các cơ quan Thanh tra chuyên ngành để triển 

khai kịp thời các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giao nhằm đảm bảo sự đồng 

bộ, tạo được sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những kết quả phát hiện, xử lý các 

hành vi vi phạm đến các đối tượng kinh doanh và Nhân dân tại địa phương biết 

để không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu; tích cực tham gia tố giác 

tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn hiệu quả, thiết thực. 

2. Sở Công Thương chủ động theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu 

hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án bảo đảm cân 

đối cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán Nhâm Dần; hướng 



4 

 

dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai 

dự trữ hàng hóa để cung ứng sớm và đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho Nhân 

dân với giá cả hợp lý, chất lượng tốt và bình ổn thị trường. 

3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các phương án, 

kế hoạch, nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm; không 

để hoạt động phức tạp trên các địa bàn; tập trung đấu tranh với các đường dây, 

đối tượng buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; nhóm các mặt hàng 

cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội: ma túy, vũ khí, 

pháo nổ, chất cháy, chất nổ; các mặt hàng tiêu dùng: thuốc lá, rượu bia, bánh 

kẹo, đường cát, xăng dầu; nhóm mặt hàng là vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác điều tra các vụ án về 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, điều tra, truy tố xét xử nghiêm minh 

các vụ án về buôn lậu, nhất là án điểm nhằm răn đe tội phạm; tăng cường lực 

lượng xuống cơ sở tổ chức phát động quần chúng Nhân dân tham gia phong trào 

phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn, 

Đo lường, Chất lượng phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm 

tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đo lường, chất lượng hàng hóa trong 

đó chú ý các mặt hàng như: hàng đóng gói sẵn, đồ chơi trẻ em,...  

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Thanh tra Sở và các 

đơn vị trực thuộc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng chất 

cấm trong sản xuất, chế biến nông sản và chăn nuôi; kiểm soát chặt tỉ lệ mẫu 

giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, tồn dư hóa chất, kháng sinh 

trong sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi; kiểm tra an toàn vệ sinh thực 

phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

vi phạm.  

6. Sở Y tế: 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức triển khai phối hợp liên ngành 

kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến 

thực phẩm bảo đảm đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; có phương án 

phòng, chống ngộ độc thực phẩm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Phối hợp với các cơ quan truyền thông 

trong việc phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

- Tăng cường quản lý chất lượng, nguồn gốc dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền.   

7. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Phòng chuyên môn, các Chi cục Thuế khu 

vực các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra chống 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.  
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8. Sở Tài chính chỉ đạo các Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Sở chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý giá đối với các loại 

hàng hóa thiết yếu được ưu tiên tiêu dùng nhiều trong dịp Tết và dịch vụ, hàng 

hóa thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá theo quy định của pháp luật.  

9. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông và các 

đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ 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 trên các tuyến đường bộ, đường sắt (trọng điểm là các khu vực nhà 

ga, bến tàu, bến xe khách, bến xe hàng, bãi đỗ xe, các phương tiện là ôtô chở 

khách từ các tỉnh về, tàu hỏa chạy tuyến đường sắt Bắc - Nam). 

10. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo 

chí phối hợp chặt chẽ với các  lực lượng chức năng kịp thời phản ánh tình hình 

và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

các biểu hiện tiêu cực, bất cập trong hoạt động của các cơ quan chức năng; đồng 

thời làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật; kịp thời biểu dương các 

điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vận động nhân dân không tham 

gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; lên án 

các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá hàng hóa bất hợp lý. 

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu 

trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh và xử lý các vi phạm. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra các 

hoạt động trong lĩnh vực văn hóa (kinh doanh karaoke, quảng cáo, biểu diễn 

nghệ thuật, ấn phẩm văn hóa,...), trong đó chú trọng kiểm tra và xử lý nghiêm 

các hành vi như: lưu hành, tàng trữ, kinh doanh, nhân bản trái phép các loại ấn 

phẩm vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia, vi phạm thuần phong mỹ tục. 

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận phối hợp 

chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục Quản lý thị 

trường) và các cơ quan liên quan kịp thời đưa tin công khai các vụ việc phát 

hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng 

giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm; chỉ đạo tăng cường chất lượng phóng sự, 

tin, bài về lĩnh vực này.  

13. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan Ninh 

Thuận: 

- Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên vùng 

biển thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các điểm tập 

kết, tụ điểm chứa hàng nhập lậu trong khu vực biên giới; Phối hợp với các lực 

lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, tuần tra, 

kiểm tra, kiểm soát tập trung địa bàn, đối tượng trọng điểm, phát hiện, ngăn chặn, 

xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định 

pháp luật. 
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- Thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với mặt hàng trọng điểm, 

đặc biệt chú trọng ngăn chặn gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và lẩn 

tránh biện pháp phòng vệ; xăng dầu, pháo nổ, hàng tiêu dùng phục vụ Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần. 

14. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, 

UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng 

tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng nhập lậu, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng 

kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá; đặc biệt lưu ý đối với 

các mặt hàng lương thực, thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết 

như thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, 

hàng điện tử, mỹ phẩm, quần áo may sẵn. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: 

 1. Đối với các vụ việc phát hiện, xử lý trong các ngày Tết thực hiện Kế 

hoạch này thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo quy định tại Điều 5 Quyết định 

số 35/QĐ-BCĐ389/ĐP ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh quy 

định chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả tỉnh Ninh Thuận. 

 2. Báo cáo tổng kết Kế hoạch cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022, yêu cầu các Sở, ngành báo cáo trước ngày 10/3/2022. 

 3. Nơi nhận báo cáo: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP (Cục 

Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận), địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ 

Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; đồng thời file mềm 

gửi về địa chỉ email: qltt@ninhthuan.gov.vn. 

 Trên đây là Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong quá trình triển 

khai thực hiện Kế hoạch, trường hợp phát sinh những vướng mắc, đề nghị các 

Sở, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh 

Thuận để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phan Tấn Cảnh 

- VP Thường trực BCĐ 389 quốc gia; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Trưởng ban BCĐ 389/ĐP; 

- Các phó Trưởng ban BCĐ 389/ĐP; 

- Cơ quan Thường trực BCĐ 389/ĐP; 

- Các thành viên BCĐ 389/ĐP; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, KTTH Nam. 
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