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KẾ HOẠCH 

Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước,  

trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-BCĐ389 ngày 14/12/2020 của Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh Lạng Sơn về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT xây 

dựng Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 

389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về công tác đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về lĩnh vực nông nghiệp thời gian 

đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; 

Ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, 

hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo chất lượng, vệ sinh 

an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại lĩnh vực Nông nghiệp và 

Phát triển nông thông trên địa bàn tỉnh; không để hình thành các đường dây, tụ 

điểm buôn bán, vận chuyển, chứa chấp hàng lậu lớn trên địa bàn; thực hiện hiệu 

quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;  

Ổn định tình hình; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh 

doanh các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn 

thực phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

2. Yêu cầu 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiếm soát và xử lý vi phạm phải được thực hiện 

theo đúng quy định pháp luật; các hành vi vi phạm phải được kịp thời phát hiện, xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật; 

- Nghiêm cấm các hành vi tùy tiện kiểm tra, kiểm soát, cố ý gây khó khăn cho 

tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp; xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay, 

nhũng nhiễu, tiêu cục trong quá trình thực thi công vụ của các cán bộ, công chức 

trong các lực lượng, đơn vị thuộc Sở; 

- Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị của Sở; phối 

hợp với Chính quyền địa phương, các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn 
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tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ chung 

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 

đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. Chủ động tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp đồng 

bộ để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.  

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý 

nghiêm, đúng quy định pháp luật các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp, 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, gia 

súc, gia cầm, hoa quả ...  

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán 

bộ, công chức và người dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và lĩnh vực được phân công 

phụ trách nói riêng; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin, bài liên 

quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19. 

2. Nhiệm vụ ban chỉ đạo 389 Sở 

2.1. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các quy định của pháp luật về 

lĩnh vực chất lượng an toàn thực phẩm; cập nhật và công bố rộng rãi danh sách 

các cơ sở vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm; 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản (tập trung vào các sản phẩm có nguy 

cơ cao, tiêu thụ nhiều trong dịp Tết: các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả, 

nem, giò chả…); lấy mẫu các loại sản phẩm, hoàng hóa để kiểm nghiệm chất 

lượng, an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành; phát hiện và xử 

lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; phối hợp với các cơ 

quan, lực lượng chức năng trong tỉnh thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết. 

2.2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy trình chăn nuôi đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh thú y; 

- Phối hợp với các địa phương thực hiện chủ động, có hiệu quả các giải 

pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, vật nuôi; kịp thời phát hiện sớm, 

hạn chế và dập tắt các ổ bệnh, không để lây lan thành dịch trên diện rộng; 
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- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, lò giết mổ, các 

cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi,.; tăng cường các hoạt động 

kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ; điều kiện vệ sinh thú y,  xử lý đối 

với các trường hợp kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm 

không đạt vệ sinh thú y theo đúng quy định. Đảm bảo lăn dấu kiểm soát giết mổ và 

cho ra thị trường tiêu thụ sản phẩm đạt vệ sinh thú y. 

2.3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón an toàn, hiệu quả; cập nhật và 

công bố danh sách các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh 

doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (chú trọng việc kiểm soát các loại thuốc 

ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng, sử dụng thuốc không đúng quy định), 

giống cây trồng nông nghiệp và phân bón,..; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

theo quy định pháp luật. 

2.4. Chi cục Kiểm lâm 

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các 

văn bản quy phạm dưới Luật; phối hợp với các địa phương phổ biến đến cá 

nhân, tổ chức các quy định cụ thể của pháp luật về sản xuất, kinh doanh lĩnh vực 

lâm nghiệp (trồng rừng, sản xuất kinh doanh chế biến lâm sản, gây nuôi động 

vật hoang dã,...); quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống chặt phá, khai thác rừng trái pháp 

luật, vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy rừng, các hoạt động kinh doanh 

vận chuyển trái phép lâm sản, động, thực vật hoang dã,..; xử lý nghiêm, đúng 

quy định các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp; xử lý các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo; các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

đúng quy định pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ký ban hành Kế hoạch đến hết Quý I 

năm 2021. 

2. Triển khai thực hiện: 

- Căn cứ những nội dung nhiệm vụ kế hoạch này và theo chức năng, 

nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, các Chi cục thành viên Ban Chỉ đạo 389 Sở 

(Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và Thú y, Kiểm lâm, Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và thủy sản) xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021 trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách; các phòng, đơn vị 

khác trực thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung 

nhiệm vụ chung trong kế hoạch này; 
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 - Giao Chi cục Kiểm lâm (Cơ quan thường trực 389 của Sở) phối hợp với 

phòng Kế hoạch, tài chính Sở đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả, 

tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đúng thời gian quy định. 

3. Chế độ báo cáo 

 Các Chi cục thành viên Ban Chỉ đạo 389 Sở thực hiện chế độ báo cáo về 

tình hình, kết quả thực hiện định kỳ, báo cáo đột xuất, vụ việc điển hình theo 

quy định tại Công văn số 248/KL-TTPC, ngày 02/10/2018 của Chi cục Kiểm 

lâm về việc Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trên đây là Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu các phòng, ban đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
 - Ban chỉ đạo 389 tỉnh (B/cáo); 

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (T/hiện); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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