
UBND HUYỆN CAO LỘC  

BAN CHỈ ĐẠO 389 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BCĐ-CQTT Cao Lộc, ngày       tháng 02  năm 2020 

V/v tăng cường công tác chống buôn lậu,  

 gian lận thương mại và hàng giả; phòng,  

    chống dịch bệnh viêm phổi cấp do  

         chủng mới của vi rút corona. 

 

Kính gửi:  

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh về 

phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

phổi cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 

26/01/2020 của UBND huyện Cao Lộc về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp 

do vi rút Corona mới (nCoV) trên địa bàn huyện Cao Lộc; UBND huyện Cao Lộc, 

Ban Chỉ đạo 389 huyện Cao Lộc yều cầu các đơn vị, các ngành thành viên BCĐ 

389 huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 

các kế hoạch, công điện, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia, UBND 

tỉnh, BCĐ 389 tỉnh, UBND huyện, BCĐ 389 huyện về chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2020, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh 

Tý; Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút corona gây ra.  

- Thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ 

chống buôn lậu; Đấu tranh, xử lý các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu 

cực trong thi hành công vụ; Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành 

chính. Kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cho cán bộ, công chức, chiến sĩ trực 

tiếp thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, đặc biệt là các cán bộ, công chức, chiến sĩ 

tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.  

- Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, 

chính xác để nhân dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh, không 

hoang mang, không chủ quan mà phải có ý thức, trách nhiệm tự dự phòng, chủ 

động dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền đến 

các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực 

hiện các hành vi tăng giá quá mức, đầu cơ găm hàng; Buôn lậu, tiếp tay cho các 
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hoạt động buôn lậu, đặc biệt là các loại hàng hóa là sản phẩm y dược, vật tư y tế, 

nhất là mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay... Không tung tin thất thiệt, sai sự thật, 

gây hoang mang trong dư luận về tình hình dịch bệnh.  

2. Công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý 

2.1. Trên khu vực biên giới 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Hải quan Ga ĐSQT Đồng 

Đăng, Đội kiểm soát hải quan, các Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Bảo 

Lâm, Thanh Lòa, Ba Sơn phối hợp, tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực 

biên giới, nhất là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát hàng hóa xuất 

nhập khẩu; Tiếp tục tăng cường, củng cố, duy trì hoạt động chốt chặn, tuần tra trên 

các đường mòn, lối tắt nhằm ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh, mang vác 

hàng hóa nhập lậu, xuất lậu trái phép qua biên giới; Tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát, ngăn chặn gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu qua các đường mòn, 

lối mở trên địa bàn phụ trách. Tổ chức thực hiện nghiêm các kế hoạch, công điện, 

ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn về công tác kiểm tra, kiểm soát y tế đối với 

các hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới; Tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng 

hóa xuất nhập khẩu, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận trong 

xuất nhập khẩu hàng hóa là sản phẩm y dược, vật tư y tế, nhất là mặt hàng khẩu 

trang, nước rửa tay... Kiên quyết ngăn chặn ngay từ biên giới các hoạt động buôn 

bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu.  

2.2. Trong khu vực nội địa 

- Công an huyện chủ trì, chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp với các lực lực 

lượng chức năng trên địa bàn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nhằm 

phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng đầu nậu, chủ các kho tập kết, các phương 

tiện vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, không 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gia cầm 

nhập lậu, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu... Trong đó tập trung vào các mặt 

hàng là sản phẩm y dược, vật tư y tế, nhất là mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay...; 

các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu. Chủ động phối hợp với các 

lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tung tin thất thiệt, 

sai sự thật gây hoang mang trong dư luận về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.  

- Đội Quản lý thị trường số 2 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường nội địa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm; Chủ động phối 

hợp với Công an huyện và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý đối với các kho 

bãi, điểm tập kết hàng lậu, các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua địa 

bàn.  

Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường hàng hóa liên quan đến phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona. Tập 

trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá 

quá mức, đầu cơ găm hàng gây khan hiếm hàng hóa, bất ổn thị trường, đặc biệt là 

đối với các cơ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa là sản phẩm y dược, 

vật tư y tế, nhất là mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay... Chủ động phối hợp với 
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Công an huyện, các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xuất lậu, nhập lậu hàng hóa là sản phẩm y dược, 

vật tư y tế, nhất là mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay... 

Nắm chắc diễn biến, tình hình, chủ động tham mưu, báo cáo cho Ban chỉ 

đạo 389 huyện Cao Lộc để có giải pháp chỉ đạo kịp thời huyện trong công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Công tác phòng, chống dịch bệnh; 

Thường xuyên đôn đốc các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 

UBND huyện, BCĐ 389 huyện; Chủ động đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện 

kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường.   

- Chi cục Thuế huyện tăng cường công tác quản lý việc cấp phát, sử dụng 

hóa đơn, chứng từ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại trên địa bàn 

nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc gian lận về nguồn gốc hàng hóa, giá ghi trong 

hóa đơn bán hàng; Xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để 

hợp thức hóa cho hàng hóa nhập lậu, mua bán hóa đơn trái phép. Tập trung kiểm 

tra, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về chế độ hóa đơn, 

chứng từ trong sản xuất, kinh doanh ngành hàng sản phẩm y dược, vật tư y tế... 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động người dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng kinh doanh, vận 

chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm... Chủ động nắm tình hình, kịp thời 

phối hợp chia sẻ thông tin với các lực lượng chức năng chống buôn lậu trên địa 

bàn. Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của UBND huyện 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

corona gây ra.    

- Các ngành thành viên khác của Ban Chỉ đạo 389 huyện Cao Lộc trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

và phối hợp tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Công tác 

phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. 

Ban Chỉ đạo 389 huyện Cao Lộc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng 

chức năng có liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc phối hợp triển khai 

thực hiện ngay các nội dung trên, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc và các 

vấn đề nhạy cảm, nổi cộm để UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ 389 tỉnh; 

- CQTTr BCĐ 389 - Cục QLTT tỉnh: 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Anh 
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