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K Ẻ HOẠCH
C ao  (liềm chồng  buôn  lậu , g ian  lạn thircrng m ại và h àn g  giã 

trư ớ c , tro n g  và sau T ết N guycn dán  T á n  Sửu 2021

Hiện nay. tình hình dịch bệnh C ovid-19 vàn dien biến phức tạp, tiềm  ấn 
nhiều ni»uy cơ, thách thức đổi với sự  phát trien kinh tế - xã hội. an ninh trật lự 
của đai nước và dời sống của nhân dân. Bên cạnh đỏ. tình hình buôn lậu. gian 
lận thương mại. hàng gia dang có chiểu hưởng phức tạp trờ lại trên lất cả  các 
tuyển, lĩnh vực, đ ịa  bùn. nhât lù dịp Tct Nguycn dán.

Dê chu động kiểm  soát lình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành 
vi vi phạm . Ban C hì dạo  389 quốc gia ban hành Kẻ hoạch Cao diêm  chỏng 
buôn lậu. gian lận thưưng mại và hàng g iả  trước, trong và sau Tốt Nguyên đản 
Tân Sửu 2 0 2 1 vởi nội dung sau:

L M Ụ C  B ÍC H , Y ÊU  CÀ U

1. Tãng cường cồng lác chi dạo. kiêm  tra. dỏn đốc của Ban C hi đạo  389 
quốc gia. Ban Chi đạo  389 các bộ. ngành, linh, thành phổ về công tác chổng 
buôn lậu. gian lụn và hàng giã.

2. Các cơ  quan chức năng chu dộng nắm  vững dien biến tình hình, tăng 
cường kiểm  tra, kiếm  soát, bẳi giừ, xử  lý các hành vi buôn lậu, gian lận 
thương mại. sản xuất, vận chuyến. buôn bán hùng cấm , hàng giã trong dịp Tốt 
N guycn dãn Tân Sim  2021. đặc biệt trong thời gian chuần bị và tiến hành Đọi 
hội Đãng toàn íịuốc lằn thử XIII.

n .  NHIỆM VỤ CHỦ YẺU

I . Ban Chi đạo 389 các bộ. ngành, địa pliircmiỉ:

- Thực hiện nghiêm  ehi dạo  cùa Chính phủ, 'Hiu tướng Chính phu. Ban 
Chi đạo  389 quổc gia; xúy dựng kế hoạch chỉ dạo, đòn đốc cúc cơ  quan, đom 
vị chức nâng tảng cường công tác chống buôn lậu. gian lận thương m ại, hàng 
giã irong dịp Tel N guyên dan Tân Sửu 2 0 2 1.
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- Xác định đối tượng, tuyến, địa bàn. hàng hóa trong đicin: tảng cường 
kiểm  soát tụi các khu vực cừa khâu dirừniỉ bộ. dường sắt, dưừnc biên, đường 
sông, đường hàng không và các đường m òn. lối mở. khu vực tập kct hàng hóa 
gần biên giới, các chợ  đầu m ôi, các trung tâm  thương m ại... Phân công rõ 
irách nhiệm  quản  lý, kiểm  soát đ ịa  bàn cho từng cơ quan chức năng thuộc đ ịa  
phương và của trung ương dỏng lại đ ịa  bàn.

- Xây dựng phương án tỏ chức lực lượng, phương liện và duy trì kiểm  
soát biên giới chặt chẽ; tảng cưởng kiêm  soát tuyển dường hộ từ biên giởi vào 
nội địa ngân chận hàng nhập lậu. hàng giã. hàng kém  chất lượng: tâng cưỡng 
phòng, chong buôn lậu, gian lộn thương mại và hàng giả, nhóm  các mặt hàng 
câm . hàng hoá ánlì hưởng đến an ninh trật tự. an toàn xă hội, hàng giả. hàng 
kém chai lượng, hàng nhập khâu cỏ điều kiện có  thuế suat cao  và các mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tốt N guyên dán như: ma tuý, vù khỉ, pháo 
nô. ngoại lệ, xãng dầu . gia súc. gia cẩm . thực phàm , rượu, bia, thuốc lá. bánh 
kẹo. hoa quả, hàng diện từ , m ỳ phẩm , ihởi trang cao  cấp,... dặc biệt chú ý các 
mặt hãng liên quan đốn phòng chong dịch Covi(J-l9.

- C hù động thành lụp các đoàn liên ngành kiểm  tra. giám  sát, đôn dơc các 
lực lượng chức năng chi đạo. điêu phổi công tác phổi hợp lực lượng trong 
còng tác chổng buôn lậu. gian lận thương m ại vù hàng  già theo lĩnh vực, địa 
bàn phụ trách.

2. Ban Chi đạo 389 Bộ C ông an:

Chi đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ C òng an và C ông an các địa 
phương triên khai các phương án. kc hoạch, nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các 
đường dãy, ô  nhóm  tội phạm , không dc  hoạt động phức tạp trên các địa bàn; 
lập trung đấu tranh với các dường dây, dổi tưựnu buôn lậu trong dịp Tốt 
Nguyên đãn Tân Sưu 2021 liên quan đốn các mặt hàng trọng điêm  như: chât 
cháy, chẳt nỏ. an ninh an toàn mụng, pháo, Ihuổc lá, nrựu bia. bánh kẹo, xăng 
dâu, nhỏm  mạt hàng liên quan đển công tác phòng, chong dịch C ovid-19. Đảy 
m ạnh công tác điểu tra các vụ án vè buôn lậu, gian l(in tliưưng m ại và hãng 
già  phức tạp, phôi hợp chặt chè với V iện kicm  sát. Tỏa án đây nhanh tiển dộ 
đ iều  tra, truy tố xét xử nghiêm  m inh các vụ án về buôn lậu, nhất là án điểm  
nham  răn de tội phạm : tãng cưởng lực lượng xuống cơ  sở  lỏ chức phát động 
quần chúng nhân dân tham gia phong trào phòng, chống tội phạm  buôn lậu. 
gian lận thương mại. hàng giã Irong dịp Têt N uuyèn đán.

3. Ban Chi đạo 1389 Bộ Quốc phòng:

- Chi đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiốp tục kiêm  soát chặt chẽ 
luyến biên giởi dường bộ (irọniỉ điểm  iã các dường mòn. lổi m ở), đường biển. 
Kịp thời phát liiện, đẩu tranh triệt phá các đicm  tập kết, tụ đ icm  chứa hùng 
nhập lậu trong khu vực biên giới; ngăn chặn kịp thời các hành vi xuất cảnh.
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nhập canh, vận chuycn trái phép hãng hóa qua biên giới, không đê  hình thành 
các tụ diếm  tập kèt hàng ờ  khu vực biên giới; chú trì. phôi hợp với lực lượng 
Hải quan xây dựng ké hoạch tuần tra, chôt chặn tại các tuycn đường có khả 
năng m ang vác, vận chuycn trái phép hàng hóa qua hiên giới.

- Chi đạo  Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tâng cưỡng lực lượnc tuân tra, kiêm 
tra, kiêm  soát, nam tình hình vỏ hoạt động buôn lậu. vận chuyển trái phép 
hàng hóa trẽn các vùng biền irọng điếm : Đông Bắc, miền Trung, Đông Nam 
Bộ và T ây  Nam; lập trung kiêm  soái hàng tạm  nhập - lái xuất, vận chuyển irái 
phép ma túy. xăng dầu, thuốc lá điểu, than, khoáng sản....; chủ  động phổi hợp 
với các  lực lư ợng  ch ứ c  năng , ch inh  q uyền  đ ịa  p h iran g  k iểm  KOíít tình  hình 
buôn lậu. vận chuyên trái phép hùng hóa trên hiên.

4. Ban Chi đạo  389 Bộ Tài chính:

- Chi dạo Tổng cục Hai quan chi dạo  các dơn vị nghiệp vụ và Hải quan 
các địa phương tăng cường kiểm  tra. kiêm  soát chặt chẽ khu vực cửa kháu 
dường bộ. cáng biên, đường sông, cảng hàng không dân dụng quốc tế. bưu 
điện quốc lể và các đ ịa  điềm  khác thuộc dịu bàn kiểm  soái Hai quan; tập Irung 
lực lượng làm tốt công tác thông quan, giãi phóng hàng hỏa, không đê  xảy ra 
ùn lac tại các cửa khâu trong dịp Tct. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 
chức nâng tăng cirừnc tuần tra. kiêm  soát biên giới đường bộ và irên biên và 
thực hiộn các ké hoạch chuyên đ ẻ  đấu tranh với mặt hàng trọng điềm , đục biệt 
chú trọng ngãn chặn gian lận xuất xử. chuyển tài hàng hóa bất hợp pháp và 
lân tránh biện pháp phòng vộ; pháo nô. hàng tiêu dùng phục vụ Tẻt nhai là 
khau trang y tể và các thiết bị phục vụ chổng d ịch ,...

- Chi đạo  Tòng cục Thuê chi đạo  các dơn vị nghiệp vụ vù cục T huế các 
đ ịa  phương tăng cường các giài pháp về phát hiện, xử  lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về quản lý, sử  dụng hóa dơn doi với hoạt dộng kinh doanh hàng hóa 
cùa  cư  dân biên giới, các hộ. cá nhân kinh doanh khu vực biên giới dê  ngăn 
chặn tình trạng sử  dụng hỏa dơn đỏ hợp thức hóa hàng nhập lậu; tâng cường 
thanh tra, kiểm  tra chỏng thất thu thuế: kịp thời trao đôi ihông tin. phoi hợp 
chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác m inh, xứ lý 
các dổi tượng buôn lậu, gian lận thương m ại. hàng giã liên quan đến còng tác 
quản lv thuế.

5. Ban Chi đạo  389 Bộ Công Thương:

- Chi đạo  Sở Công Tiiương các địa phương chù động theo dõi, dự  báo 
sớm  nguồn cung, nhu cầu  hàng hóa. nhất là các m ặt hàng ihici yếu tụi địa bàn 
quan lý đê chu độniỉ cỏ phương án bao đảm  cân dôi cung câu, òn định thị trường 
hùng hóa Tổt; hướng dần. hồ irợ doanh nghiệp thực hiện các hoại động xúc 
tiến thương mọi thị trường nội địa, tricn khai dự trữ hàng hóa binh ôn thị trường.
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- Chi đạo Tông cục Quan lý thị trưởng chi đạo các dơn vị nghiệp vụ và 
cục Quân lý thị trường các đ ja  phương tảng cưởng kiểm  tra. phát hiện xử  lý 
hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu, hàng giả, hùng cấm . hàng kém  chất 
lượng, hàng hóa gian lận nguồn gổc xuất xử; hành vi xâm phạm  quyền sở hữu 
trí tuệ; hành vi vi phạm  tronu lĩnh vực xúc lien thương m ại, thương mại điện 
tử, các w ebsite. m ạng xã hội. các ứng dụng hán hàng trực tuyến... và các hành 
vi VI phạm  vỏ nicm  yểl giá bân hàng. Dặc biệt liru ỷ dổi vứi các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm , hàng tiêu dùng kém  chất lượnc ảnh hưởng dên đời 
song nhân dân; các mặt hồng lien quan công tác phòng, chổng dịch Covid-19.

6. Ban Chi đạo 389 các Bộ: Nông nghiệp và Phát trien nông thôn. Y tế, 
Khoa học và C ông nghệ. G iao  thông vận tải:

- Chi dạo lực lượng T hanh tra chuyên ngành phối hợp kiểm  tra, kiềm  
d ịch  các loại hoa quả, do uống, thực phâm . gia súc, g ia  cẩm .... bảo đảm  chất 
lượng, an toàn ihực phẩm* không đ ể  ánh hương den sức khoe của nhân dân.

- T ăng cường quán lý chát lượng, nguồn gòc dược phâm , m ỳ phàm , thực 
pliâm  chức năng, dược liộu vả vị thuốc cổ  truyền.

- Chi dạo lực lượng  Thanh tra giao thông và các <Jưn vị trong ngành Giao 
thông vận tái phôi hợp chặt chẽ với các cư  quan, lực lượng chức năng cỏ liên 
quan tăng cường kiểm  tra. kiềm  soát cliậi chẽ  hoạt dộng vận lái hàng hóa trên 
các tuyến đường bộ. dường sất, đường thủy và đưởng  hàng không (trọng điềm  
là các khu vực nhà ga, ben tàu. bổn xe khách, bến xc hảng, bãi đồ xe. ò tô  chở  
khách lừ các tinh biên giới VC nội địa. ỉùu hỏa chạy tuyến dường sái Bắc - Nam).

7. Ban Chi đạo  389: Bộ Thông tin và Truyền thông, Dài T ruyền hình 
Việt Nam , Đài Tiổng nổi Việt Nam:

- Chi đạo các cơ quan thông lan. báo ch í phổi lìựp chặt chẽ với các lực 
lượng chức năng kịp thời phan ánh tình hình và kết quả công lác dầu tranh 
chòng buôn lậu. gian lận thương mại và hàng giả; các biểu hiện tiêu cực. bất 
cập trong hoạt động cùa các cơ  quan chức năng; làm tốt công tác tuyên truyền 
chinh sách, pháp luật; kịp thời biểu dương các diên hình tiên tiến, gương 
người lổ!, việc tốt; vận động nhân dân không tham  gia. liếp tay cho  các hành 
vi buôn lậu. gian lận thưong mại và hàng giả.

- Phổi hợp chặt chõ với Văn phòng T hường trực Ban Chi dạo 389 quốc 
gia vả các cơ  quan lien quan kịp thời đưa tin  còng khai các vụ việc phái hiện, 
xứ lý các hành vi buôn lậu. gian lận thương mụi. sản xuất, kinh doanh hàng 
giã. hàng kém chất lượng, hàng canr. chi dạo tâng cường chài lượng phónc 
sự. tin. bài về lĩnh vực này.
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8. Ban Chi đạo 389 các tinh, ihành phố trực thuộc trung ương:

Chi đạo các sơ. ngành, lực lượng chức nâng bao đảm  cung cấp  đu nguồn 
hàng hóa tiêu dùng đạt chất lượm» cho nhân dân; tâng cường cônẸ tác xử  ỉý 
hành vi sản xuất, buôn hán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gôc xuất xử. 
hàng gia. hàng vi phạm  sở hữu trí tuệ. hàng kém  chắt lượng và  các hành vi vi 
phạm  về niêm  yết giá; đặc biệt lưu ý đối với các mật hàng  lưưng thực, thực 
phàm , các mặt hàng tiêu tlùng nhiêu trong dịp Têl như thực phàm , gia súc. gia 
câm . nrựu. bia, thuòc lá. bánh kẹo. hoa quà. hàng diên tử mỹ phãm . ihời trang 
cao cấp,...

9. Văn phỏng Thường irực Ban Chi đạo  389 quốc gia:

- C hủ trì, phồi hợp với các cơ quan liên quan kiểm  tra, dỏn đốc cơ quan
T hưởng trực các bộ, ngảnlụ dịa phương thực hiện cổ  hiệu quà công tác dâu 
tranh chống buôn lậu. gian lận thương mại và hàng gia theo nội dung Kc 
hoạch; tham  mưu Trưởng ban thành lập các đoàn kiêm  tra licn ngành đê  đôn
đốc, giám  sát hoại dộng của các lực lượng tại địa phương.

- C hu động thu thập thông tin về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái 
plìép hàng hóa qua biên giới tại nhửng địa bàn trọng điêm  và hoạt động cùa 
các lực lượng chức nâng tronc v iệc triển khai thực hiện Kc hoạch đẻ kịp thời 
phát hiện, tham  m ưu đỏ xuât Ban Chi đạo 389 quốc gia chi đạơ xử  lý nhừng 
vấn đè  vướng m ẳc phát sinh.

- Tòng hợp. báo cáo Ban Chi đạo 389 (ịuòc gia kôt quà thục hiện Kê hoạch.

III. T ỏ  CHỨC THỤC HIỆN

1. Thời gian triển khai: T ừ  ngày 20 tháng 12 năm  2020 đến ngày 28 
tháng 2 năm  2 0 2 1.

2. Ban Chi đạo  389 các hộ. ngành, tinh, thành phổ trực thuộc trung ương
xây dựne ké hoạch, tổ chức quán triệt, chỉ đạo  triỏn khai nghicni túc, có  hiệu 
quã các nội dung trong Ke hoạch của Ban C hi đạo 389 quốc gia: chủ dộng 
thành lạp các đoản kiêm  tra theo chức năng, nhiệm  vụ đẻ đòn đổc, giám  sấi
hoạt động cua các lực lượng tại địa phương.

3. Chế dộ báo cáo:

- Ban Chi (lạo 389 các bộ. ngành, tinh, thành phố trực thuộc trung ương 
gửi Kc hoạch Cao điểm  ve Ban Chi dạo 389 quốc gia (qua Văn phòng 
Thường trực) tnrớc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- C ác vụ việc phát hiện, xứ  lý trong các ngày Tel (từ  ngày 04 tháng 02 
đến ngày 15 iháng 02 năm  2021) gửi theo chế độ báo cáo nhanh, qua hệ thòng 
báo cáo  trực luyến.
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-  Báo cáo Tống kct Kc hoạch Cao điếm  £Ứi VC Ban Chi đạo  389 quổc gia 
trước ngày 15 tháng 3 năm  2021 (thông kê kcr quả phái hiộn bat giừ, xử lỵ vi 
phạm  theo  Phụ lục của bảo cảo thảng định kỳ và thông kê cá  nhân, tập the bị 
xử  lý vì có hoạt dộng bão kê. ticp tay cho  hoạt động buôn lậu, gian lận 
thương mại)./.

Nơi nliộn:
- Thũ tướng, các Phó Thú tirõnp Chinh phú;
- BCĐ  389 các Hộ: Tủi chỉnh. C ông Thương.

Quốc phòng. Cóng an, Y tc. G iao thững vụn lãi.
Nỏng iiL'htv'p vù Phái Iricn nông thôn.
Khoa học vù C ông nghệ, Vàn hóa, The iluio vã Dti lịch. 
Thõng tin  và Truyền thonji, T ư  phiip. Nội vụ;

- UBND các tinh, thành phô trục thuộc trung ương;
- T òa án nhân dân lủi cuo;
- Viựn kiềm  sát nhân dủn lồi cao;
- Thanh tra Chinh phu;
• Dài Truyên hình VjiJt N;un;
- Dái T iếng »ói Vtột Num;
- Vủn phòng Thimnjj trục Ban Chi dạo 389 quổc gia;
• Các cơ  quan, đan  vị: Tỏng cục Hãi quan,

Tông cục Thuc (Bộ Tài chinh); Bộ Tư lệnh B<> đội Biên phòng. 
Bộ Tư lệnh Cánh ýÁ\ biển (Bộ Ọuồc phòng);
Cục Cánh sát kinh lể. C ục An ninh kinh lc.
VẠn phòng ( Bộ Cõng an);
Tỏng cục Q uan lý thị truờng (Bộ C ong Thương);

• Uy ban Trung ương Mật trận T ò  quôc Việt Nam:
- VPCP: BTCN. các PCN. Trụ lý TTg. TG Đ  c ồ n g  TTĐT. 

các Vụ: V I. N C . KGVX. KTTH. TH :
- Lưu: VT. BCĐ 389 (2b).

TR Ư Ở N G  BAN

TƯ ỚNG  
Trương Hòa Bỉnh


