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Kính gửi: 
 

- Các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 389/TK huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(Sau đây gọi chung là các đơn vị) 
 

Thực hiện Công văn số 2355/CV-BCĐ389 ngày 14 tháng 9 năm 2022 của 

Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 

những tháng cuối năm 2022. Ban Chỉ đạo 389/TK huyện Trùng Khánh yêu cầu các 

đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng nhằm đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Ban Chỉ đạo 

389/TK huyện; xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, kiên quyết không có vùng 

cấm trong công tác này, đồng thời, cần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chống 

buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong các lực lượng chức năng đồng thời kiên 

quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật. 

2. Đội Quản lý thị trường số 2, các Chi cục Hải quan (Pò Peo, Trà Lĩnh), 

các Đồn Biên phòng (Cửa khẩu Trà Lĩnh, Đàm Thủy, Ngọc Côn, Ngọc Chung) và 

Công an huyện: 

- Chủ động đánh giá thực trạng, tình hình kết quả, nhận diện, chỉ rõ những 

vấn đề nổi cộm, phức tạp về đối tượng, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng 

điểm, phương thức, thủ đoạn mới về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch kiểm tra, điều tra xác minh, 

tập trung lực lượng, phương tiện biện pháp, đánh đúng, đánh trúng đối tượng chủ 

mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp nhằm răn đe, phòng ngừa 

chung. Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung 

cầu, khan hiếm hàng cục bộ để đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, trục lợi, lừa dối người 

tiêu dùng. 

- Làm tốt công tác nghiệp vụ, đảm bảo phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 

lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhất là mặt hàng dược phẩm, thực phẩm, 
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dược liệu, xăng dầu, khoáng sản, đường cát, thuốc lá, phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Trà Lĩnh, Pò Peo giám sát chặt chẽ các lô hàng 

chuyển khẩu, tạm nhập, tái xuất nhất là các lô hàng tiêu dùng, hàng tạp hóa, hàng 

có nguy cơ thẩm lậu, quay vòng vào nội địa. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường công tác phối hợp, kết nối, chia sẻ 

thông tin phù hợp với tình hình mới; công bố công khai số điện thoại đường dây 

nóng của Ban Chỉ đạo 389/TK huyện, của đơn vị để đảm bảo thu thập, xử lý kịp 

thời tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ quần chúng nhân dân. 

- Tăng cường thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động thương mại điện tử, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng 

hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả. 

- Chủ động, nắm chắc diễn biến tình hình đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát 

hoạt động thương mại điện tử (quảng cáo, giới thiệu, chào bán, vận chuyển, giao 

nhận hàng hóa); ứng dụng khoa học công nghệ để kịp thời phát hiện, xử lý các 

hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ qua mạng xã hội, sàn điện tử. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, 

lực lượng chức năng trong thực thi công vụ; kịp thời phát hiện những bất cập, sơ 

hở, chồng chéo để thống nhất kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi 

bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện phối hợp chặt chẽ với lực 

lượng chức năng phản ánh kịp thời, chính xác tình hình và kết quả công tác đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các biểu hiện tiêu cực 

trong hoạt động của các cơ quan chức năng; đồng thời làm tốt công tác tuyên 

truyền chính sách, pháp luật, vận động nhân dân không tham gia tiếp tay cho các 

đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; lên án các hành vi lợi dụng 

dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. 

Căn cứ ý kiến trên, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ/389/TK huyện; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- Lưu: VT, CQTT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Văn Bộ 
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