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THÔNG BÁO 

Kết Luận của đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện 

 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 389 huyện Văn Quan 

Ngày 17/9/2019, đồng chí Hoàng Văn Quân Phó Chủ tịch UBND huyện - 

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 389 huyện Văn Quan. 

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đội Quản lý thị trường số 8; 

Công an huyện; Chi cục Thuế huyện; Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài 

chính - Kế hoạch huyện, Nông nghiệp và PTNT huyện, Văn hóa và Thông tin huyêṇ; 

Hạt Kiểm lâm huyện; Trung tâm Văn hóa , Thể thao và Truyền thông  huyêṇ; Văn 

phòng HĐND và UBND huyện. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại cuộc 

họp, đồng chí Hoàng Văn Quân Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Báo cáo công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 

- Các cơ quan đơn vị gửi ý kiến đóng góp đối với Báo cáo công tác phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2019 về Đội Quản lý thị trường số 8 để tổng hợp hoàn thiện báo cáo. 

- Giao Đội Quản lý thị trường số 8 huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

389: Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị hoàn thiện Báo cáo công tác phòng 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định. 

2. Đối với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh trong công tác phòng, 

chống buôn lậu, gian lận và hàng giả 

Yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt, thực hiện đầy đủ nội dung trong các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận và 

hàng giả đến toàn thể cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực phụ trách theo chức năng nhiệm 

vụ được phân công. 

3. Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận và hàng giả 

trong 3 tháng cuối năm 2019, yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau: 

3.1. Đội Quản lý thị trường số 8  

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng,  

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vận 

chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng 

hết hạn sử dụng… 

- Tăng cường kiểm tra các mặt hàng vật tư, nông nghiệp, gia cầm nhập lậu, thực 

phẩm kém chất lượng, đặc biệt là công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các 
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cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ tại các cổng trường học, xử lý quyết liệt khi phát 

hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, quá hạn sử dụng...tiến hành tịch 

thu và xử lý phạm theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển, giết mổ gia 

súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Tham mưu đề xuất cho Ban Chỉ đạo 389 huyện xử lý những vấn đề phát 

sinh, tổ chức phối hợp các lực lượng của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn trong công tác ngăn chặn, bắt giữ, xử lý. 

3.2. Công an huyện 

- Quản lý chặt chẽ địa bàn, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị 

trấn làm tốt công tác phối hợp vận động quần chúng Nhân dân tham gia tố giác các 

hành vi buôn bán hàng hóa nhập lậu, trốn thuế, buôn bán, vận chuyển, chứa chấp 

gia cầm nhập lậu. Chủ động phối hợp với các lực lượng như: Thuế, Kiểm lâm, 

Quản lý thị trường về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả trên địa bàn;  

- Tăng cường bố trí lực lượng hỗ trợ các cơ quan chức năng khác trên địa 

bàn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, hàng 

vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm.... Tăng cường kiểm tra các xe 

lưu thông trên tuyến giao thông đường bộ quốc lộ 1B. 

3.3. Chi cục thuế khu vực IV huyện Văn Quan 

Chỉ đạo các Tổ, Đội tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ 

của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, ngăn chặn có hiệu quả việc gian 

lận về giá trong ghi hóa đơn bán hàng nhằm chống thất thu thuế... Thực hiện tốt 

đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu ngân sách nhà nước. 

3.4. Hạt Kiểm lâm huyện Văn Quan 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán, vận chuyển lâm sản và động vật 

hoang dã trái phép trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ bóc trên địa bàn huyện 

theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật, giáo dục về các quy định trong bảo vệ 

rừng, bảo vệ động vật hoang dã, lâm sản đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn 

huyện.  

 3.5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất các phương án bình ổn giá, 

thường xuyên nắm vững tình hình thị trường các mặt hàng thiết - yếu, mặt hàng 

thuộc diện bình ổn giá. Phối hợp thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết, xử phạt 

vi phạm hành chính khi phát hiện các sai phạm về giá theo quy định. 
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3.6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm đối với sản 

phẩm nông nghiệp; các hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, cây, con 

giống kém chất lượng, hàng giả trên địa bàn. 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị để kiểm tra, xử lý nghiêm 

các hành vi gian lận thương mại về: Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi 

quyền sở hữu trí tuệ; thực hiện ghi nhãn hàng hóa, hợp chuẩn, hợp quy đối với các 

loại hàng hóa theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm chợ, kiểm tra, 

kiểm soát việc giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y. 

3.7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng   

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng 

hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng. Tăng 

cường phối hợp tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh 

vực do ngành quản lý. 

3.8. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong 

lĩnh vực y tế; kinh doanh được phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng thuộc lĩnh 

vực quản lý của ngành. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm đối với 

các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng. 

3.9. Phòng Văn Hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông 

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ 

thuộc lĩnh vực ngành quản lý; đấu tranh chống các hành vi vi phạm quyền tác giả 

và quyền liên quan, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng văn hóa phẩm nhập lậu 

trên địa bàn. 

- Phối họp chặt chẽ với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện kịp 

thời đưa tin công khai các vụ việc phát hiện, bắt giữ các hành vi buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả, chú trọng về vấn đề an toàn thực phẩm, hàng cấm, hàng 

giả, gia cầm giống nhập lậu; tăng cường chất lượng các phóng sự, tin, bài về lĩnh 

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

3.10. UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành huyện thực hiện công tác 
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tuyên truyền giáo dục trong Nhân dân việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; vận động Nhân dân tố 

giác các hành vi vi phạm. Kịp thời thông tin, phối hợp với các đơn vị kiểm tra, xử 

lý các cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn quản lý. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, tổ chức triển khai, thực 

hiện Thông báo này./. 

 
Nơi nhận: 
- Trường trực Huyện ủy (B/c); 

- HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan TV BCĐ 389 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

         

 

 

 


