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It euÂT rilnr ninryr

L. Tinh hinh an ninh, chinh tri, xâ hQi, kinh té, vàn hôa

Tinh hinh chinh tr! trên dia ban tinh ôn dinh, an ninh dugc giü vüng, trQt ty
an toàur xâ hôi dugc dâm bâo.

2. Tinh hinh thi truùng

Thi trucrng thang 1Ol2Ol7 nhin chune ôn dinh, câc m{t b*g phUc vp nhu càu
sân xuât, kinh doanh, tiêu dung cüa nhân dân ilugc cung ung dày dü, giâ câ ôn dinh,
môt s6 mflt hàng cô bién clông ntrtmg không dâng ké, không cô hiÇn tuqng dàu co
gàm hang, chù tàng giâ.

ciâ ban 1é mQt si5 mflt hang thiét yéu tpi thùi diêm ngày l8ll0l2}17:
- Giâ thit lqn sân dao dông tù 75.000 - 85.000 dàngftg

- Giâ gpo té thuèrng: 10.000 -11.000dôndkg

- ciâ sât thép Thâi Nguyên: 11.500 - 12.000 dông&g

- Giâ xi màng Büt Scrn ban lê: 1.420 -1.480 dàng/kg

- Giâ xàng A92: 17.990 dènÿlit
- ciâ dàu Diesel 0.055: 14.580 dànÿlit

3. Tinh hinh buôn l$u, gian lfn thuong m?i và hàng giâ
Mëc dù dia ban Hà Nam không phâi 1à dla diêm chinh aê tâp két hang hôa

ohung lai 1à <lia ban chü yéu dé câc dôi tuqng trung chuyén hang h6a nhap lQu tir
tinh này sang tinh khâc thông qua câc tuyén quôc lô 1A, 38A, 21A... Hopt ctông

buôn ban, vfln chuyên hàng hôa thuèrng diên ra thay dôi ttreo tinh chât mùa vg.
Ho4t d§ng buôn lfu trên khâu luu thông vân xây ra, tuy s6 luo,ng không

nhièu th,mg thü do4n tinh vi, khô phât hiÇn. Câc dôi tuÇrng lqi dqng ducmg cao tôc
vQn chuyên hoàc bôc dô hung h6a tai dia ban giâp ranh, tqî câc khu công nghiÇp,

cum công nghiêp, bôc dô vào nhüng thùi diém nhu dêm khuya hay sâng sôm; xé 1é

hoëc thâo rài chi tiét harg h6a trong quâ trinh v$n chuyén, ngoài ra cèn thyc hiÇn

viÇc nhQp hang hôa nuôc ngoài, sau d6 dan tem và nhân mâc cüa công ty trong
nuôc dé xuât ban. Thâng 10, chua phât hiÇn truôrng hçrp san xuât hang giâ trên itia
ban.
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Trên thi trucmg nAi dia; hàng hôa nhpp lfu, hàng câm, hàng giâ, hàng kém
chât lugng vân côn tàn t4i, tuy không dugc bày bân công khai nhrmg cüng khâ
phrîc t4p vôi nhièu thü cto4n tinh vi, hang h6a nhap tQu, hàng câ- dug. cât giâu

trong nhà ô, trong câc quày hà.ng, dugc bày bân xen lân vôi hàng hôa c6 chât luqng
gây nhàm tân cho nguùi tiêu dùng, khi nguùi tiêu dùng c6 nhu 

"à., 
*.r, môi dua ra

bân nên kh6 kùàn cho công tâc kiém tra bât git.
Nguôn giS" 

"uât 
xü cüa câc lo4i thyc phâm tuoi sông cüng nhu viÇc sü dpng câc

chât php gia thlrc pham nhu haq the, phâm màu trong 
"né 

Uién thgc phâm trên dia ban

chua duo. c kiêm soât chflt chë và thunng xuyên, nên viÇc dârn bâo an toàur thpc phâm

d*g dëtra nhièu thâch thric dôi vôi nhûrng nguài làm công tâc quan lÿ.
Hành vi gian tpn thucmg m?i chü yéu 1à vi ph4m vè niêm yét giâ, vi ph4m vè

ghi nhân, vè tf,ü tuc dàng kÿ kinh doanh, kinh doanh cô dièu kiên và mQt sô vi
phAm khâc vân tiép tuc diên ra,nhrmg vôi quy mô nhô.

rr. KÉT euÂ HoAT DqNG cÛa cÂc L-û. c LTIqNG cmlc NÀNG
1. Công tâc tham muu, tlièu hành, chi tl4o

Thyc hiÇn sg chi d4o cüa Chinh phü, Ban chi dpo 389 Quôc gia, câc bQ,

ngành, UBND tinh, Ban Chï dpo 389 tinh Hà Nam clâ chï dpo câc ngành chüc nàng
và UBND câc huyÇn, thành phti chü dông trién khai, phOi hqp tô chûc thuc hiên tôt

K .^
mot so vlec sau:

Ban hành Ké hopch sO ZS«H-BCD ngày 28lgl2()l7 vè viÇc tàng cuèrng
công tâc thanh tra, kiêm tra, kiêm soât, dâu tranh chông buôn lQu, gian lân thucrng

- Chi d4o câc ngành, UBND câc huyÇn thanh phO thgc hiÇn tôt quy ché phôi
hqp trong ho4t <lQng chiing buôn lQu, gian lpn thucrng mAi và hang giâ dugc UBND
tinh Hà Nam ban hàu:h tai Quÿét dinh sô 41l2ol6lQE-UBND ngày 1811012016.

- Tô chüc tuyên truyèn pfrô Uién giâo dpc phâp luQt, vfn dông câc doanh
ngliêp và nhân dân nâng cao,nhfn thüc và trâch nhiÇm cüa minh trong công tâc
chông buôn lQu, hang giâ và gian lfn thucmg mpi.

- Tich cgc thông tin vè hoat tl§ng cüa duùne dây n6ng Ban Chi dpo nhàm
tiép nhqn thông tin tô giâc câchành vi vi phpm ttr nguùi dân.

- Tiép tUc triên khai công vàn sô 04/BCD-VPTT ngày 28t7l2Tl7 cüa Ban
Chi tlpo Quôc gia chông buôn lfu, gian lfn thuong m?i và hàng giâ.vè viêc xü 1ÿ

hành vi trôn thué GTGT, BCD 389 Hà Nam dâ ban hành công vàn sô 2\ICV-BCD
ng+y l5l8l2}L7 chï dpo câc lyc lugng Hâi quan,rCông an,.Thué,.Qua, 1ÿ thi truèrng
phôi hçp, rà soât, phât hiÇn, xü 1ÿ nghiêm câc hanh vi trôn ttrué CTCT ffong viÇc
nhâp khâu, kinh doanh m{t hang nông lâm thüy sân chua qua ché bién ho4c môi
chi qua so chê thông thuôrng xày ratrên dia bàn.

- Chi dqo câc lgc lugng chrîc nàng t(ch cyc pfrOi hçi'p chông buôn 14u trên
khâu luulhông nhât 1à tuyén quôc 1ô 1A, 38A, 21A... nhàm hqn ché hopt dQng
vfn chuyên hang lfu, hàng giâ và gian lfn thucrng mpi qua dia ban tinh.
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2. Két quâ công tâc kiém tra, kiêm soât, phât hiÇn, UÉt gif xû lÿ cüa câc
Igc lugmg chrfrc nàng

-Â 
A

- Tông sô W vi pham: 253 vç

- Sô uU vi ph4m dâ xü lÿ: 253 4r
Trong dô:

+ Hang .âm,h*g nhâp lfu: 05 vp

+ Gian lân thuong m4i: 248 vV

- Tông sô tièn thu nQp ngân sâch Nhà nuôc: 949.103.000 dông.

(Bàng chic: Chïn tràm b6n muoi chin triQu mOt tràm linh ba nghin dàng)

2.1. Công tâc ch6ng buôn l$u, gian lfn thucrng mçi và hàng giâ

- Tich cgc dâu tranh ch6ng buôn lflu, vfn chuyén harrg cârr, hàng giâ trên
khâu luu thông. Trong thâng 10, câc lgc lugng chric.nàng dâ phét hiên và xü lÿ 05

vu vi pham vè hàrg 
"ârr, 

h*g nhap l4u, tlch thu nhièu hàng hôa vi pham nhu: thiét
bi vÇ sinh, dô diÇn, ilô gia dUng...

- Tàng cuèrng kiêm tra, kiêm soât t4p trung vào câc m{t hàng nhu: xàng dàu,
.eLe-4

khi dâu mô h6a lông, dô itiÇn...trên dla ban thanh phô Phü Lÿ, trung tàm câc huyÇn, -pry

câc th! tu và câc diém lên xu6ng hàng dgc qu6c lO 1A, 38A, 2lA. Câc hanh vi gian '/
lan thuqng m?i chü yéu dugc phât hiÇn 1à vi pham vè niêm yét giâ, vi ph4m yè glri
nhân, ,è itt tgc dàng kÿ kinh doanh, kinh àoanh cô <Iièu kiÇn, vi phpm uè Aiè, 0N(

kiÇn thu goffi, bâo quân,.vên chuyén thüy sân, vi phpm vè. ttr,i tgc thué, hâi quan và >-
môt si5 vi phpm khâc. Két quâ: dâ xü lÿ 249 vg vi pham vè gian lfn thuong mei. «

2.2. Côngtâc kiêm tra vè giâ, ch6ng tlàu co, gàm hàng

- Ban Chi d4o 389 tinh dâ chi <lqo UBND câc huyÇn, thành phô, câc Sô, ban,
ngành c6 liên quan và câc lgc lugng chüc nàng chü ttQng nâm tinh hinh cung càu,
giâ câ hàng hoâ, lugng hang dy trü cüa câc don vi kinh doanh dông trên dia bàn
-1,. A ' ' ,, rÈ. r v,

<lôi vôi môt sô m{t hang thiêt yêu; theo dôi chët chë biên <tQng giâ cila thf truùng;
tô chüc kiêm tra, giétm sât t4i câc trung tâm thucmg m?i, siêu th[, chg dâu môi...
kiêm tra chf,t chë viÇc thgc hiÇn niêm yét gia và ban theo giâ niêm yét nhàm bâo
dâm ôn dinh thi trucmg. Juy nhiên, hành vi phü yéu bi xü ph4t 1à không niêm yét
giâ hang hôa ho{c niêm yêt giâ không dây dü, rô ràmg theo quy dinh.

- Ttqrg 10 cô 42 w.vi pham bi xü lÿ tiên quan clén Hnh vgc giâ, thu nQp

NSNN sô tiên 31.375.000 dông.

2.3. Công tâc kiêm tra vÇ sinh ATTP, phông ch6ng dich bÇnh

- Chi dpo câo lçc tugng thuùng xuyên t<ét frç,p kiém tra, kiêm soât thi truùng
vôi công tâc tuyên truyèn, huong dân, nâng cao nhQn thirc cho nguùj sân xuât, ché
bién, kinh doanh thuc phâm nâm dugc câc quy dinh cüa phâp luQt vè Lupt An toàn
thgc phâm cüng nhu câc vàn ban huong dân HCn quan dén Hnh vUc ATTP.

- Chi cUc Quân ry tf,i tuèng - Sÿ Công Thuong dâ chi dgo câc Dôi QLTT tr.uc

thuQc tàng cuùng công tâc kiém tra vè an toàn thyc phâm; két quâ: kiém ffa và xü



1ÿ: 60 vp vi pham ,è un toàn vÇ sinh thyc phâm, sô tièn thu nQp Ngân sâch nhà
nuôc: 42.37 5.000 ctàng.

- Thsc hiên Quyêt dinh 1439/QD-UBND ngày 081912017 ctla UBND tinh
Hà Nam vè viÇc thanh tra, kiêm tra và thanh lap 03 Doàn thanh tra, kiêm tra liên
ngành vè an toàur thgc phâm-trong dip Tét Trurrg thu 2017. fét quâ: 03 doàn dâ
ki.ém tra tông sô: 28 vU, xü 1ÿ 09 vp, tông sO tièn thu nQp NSNN là 19.700.000
clông.

- Thsc hiÇn Quyét ainfr n2llQD-UBND ngày OBl8l2Ol7 cüa UBND tinh
Hà Nam vè viÇc thành lâp Doàn kiém tra liên ngà,nh vè công tâc quân lÿ chât lugng
an toàn thgc phâm. Ooin dâ kiêm ffa02 co sôlxü phpt viifra* nann chinh 02 co
sô, tông sô tiên thu ph4t hành chinh nQp NSNN: 1 1.500.000 dông.

2.4. Công tâc thanh tra, kiêm tra, tlâu tranh ch6ng buôn I$u, gian l$n
thuong m4i xàng dàu

i

Thpc hiên Ké ho4ch sO +tO/t<tt-BCD389 cüa BCD 389 Quôc gia vè viêc
tàng cuùng công tâc thanh tra, kiêm ffa, kiém soât, dâu tranh chl5ng buôn l4u, gian
l{n thucrng m?i xàng dàu, Ban Chi dao389 tinh Hà Nam <lâ chî dao câc ngàu:rh chrîc
nàng tàng cuèrng kiém tra, xü 1ÿ vi ph4m AOi vOi câc tô chirc kinh doanh xàng dàu
trên dia bàur. Kêt quâ:

Kiém tra: 16 vp 1

Xü 1ÿ: 05 vç

Tông so tièr, thu n§p NSNN' 76.000.000 dàng.

S. fét quâ kiêm fia, kiêm soât cg thê cüa tùrng ngành, llnh vgc
* Linh vçc Công Thwong

- LUc lugng quân.lÿ thi frugne trong thang tich cyc, chü dQng kiê+ tra, kiêm
soât dinh §, chuyên dè, dôt xuât và cü cân bô tham gîa câc cToan kiêm tra liên
ngành cüa tinh, huyÇn, thành phô vè an toàn thpc phâm ffong dip Tét Trung thu
2Ol7,thyc hiÇn kiém tra ttôi v'ôi câc tô chüc, câ nhân sân xuât, kinh doanh trên dla
ban. Két quâ: 

,

-Â ,, .
- Tông sô lugt kiêm tra:214 vr1

- Sô ,rU vi ph4m dâ xü lÿ:202vr1
-ÂTông sô tiên thu nQp Ngân sâch Nhà nuôc: 348.353.000 dông.

- Tiép Qc triên khai công tâc tuyên truyèn, kÿ cam tét vôi 183 co sô kinh
dganh trên dia ban vè viÇc không sân *,rât, tàng trü, kinh doanh hàng giâ, hàng
câm, hàng nhâp lQu, hang *fu plram quyè., sô hiru tri tuê, hang hôa lJr-ông dâÀ
bâo chât luqng và an toàn thgc phâm.

* Công an tinh

. Tàng cugmg c_ông tâc nâm tinh hinh th! trucrng tai dia bàn câc huyÇn, thành
phô, câc itia diêm tiép giâp voi câ9 tïnh lân can, dàng thùi trién khai câc biÇn phâp
nghiêp vp quân lÿ chflt chê câo ttOi tuqng cô biêu hiÇn nghi vân buôn lflu, gian lgn

',
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th*-]g m?i và hrrrg giâ, nhirng phuong tiÇn chuyên kinh doanh, mua bân vQn
chuyên hang hôa tri câc tuyên biên gi«ri phia Bàc nhàm kip thùi phât hiÇn, ngàn
chpn và xü lÿ câc hanh vi vi pham.

+ Tông sô luqt kiém ffa: 03 vs
+ Sô vu vi pham dâ xü lÿ: 03 vu

+ Tông sti tiè, thu nQp Ngân sâch Nhà nuôc: 36.500.000 dàng.
* Vè ltnh vçc Hôi quan

- ThUc hiÇn câc biÇn phâp kiêm tra, girlm sât ho4t ctông xuât khâu, nhâp

khâu, tpp trung kiêm ffa câc lô hang mà hÇ thông qufur lÿ rüi ro xâc dinh, kiêm tra
ngâu nhiên mçt si5 lô hàng cô nghi ngà ho4c doanh nghiêp tàn dàu làun thü tpc,
doanh nghiêp ttr tinh khâc dén làm thü tpc.

- Chü trgng kiém tra câc m{t hàng nhay câm và câc m{t hàng xuât khâu
hoàn thué Vet mà doanh nghiçp aê tqi dung dé gian lfln thucmg m?i.

-- A.
- Kêt quâ cp thê:

Tông s6 vu vi ph4m: 06 vu
-ÂTông sô tiên thu ph4t hành chinh nQp NSNN: 13.500.000 clông. -'-

* Linh vqrc thué ry:
Câc Phông thanh tra, kiém tra thué và Chi cpc thué câc huyÇn, thanh phi5 Sô

thgc hiÇn rà soât, kiém ffa câc co sô sfur xuât, kinh doanh trên dia bàn toàn tinh. iTHt
-- 4.Ket qua:

+ Tông si5 vu vi phpm: 2l vt1 ;Âf-:
+ Tông sô tièn nqp NSNN: 495.100.000 clàng. Trong dô:

-.À- Tiên thu ph4t hành chinh: 252.900.000 dông.

Tièn phat bô sung truy thu thué: 242.200.000 <tèng.

* Linh vyc y ré

- Ban hành 02 Quyét dinh thanh tra và tô chüc thanh tra t4i 02 ctcrn vi: Công
ty TNHH MTV kinh doanh dlch 4r thuong mai Anh Son t4i Hà Nam và Công ty
TNHH Thuong mpi và Dich vg thyc phâm Goldstar tai Hà Nam.

- Thuc hiÇn Quyét ainn sO t+lelqD-UBND ngày O8lgl2}l7 ctnUBND tih
Hà Nam, Sô Y té duqc giao làm Truông doàn thanh tra, kiêm tra liên ngành vè
ATTP trong dlp Tét Trung tht 2Ol7, thgc hiÇn thanh tra, kiêm tra trên ilfa bàn 02
huyÇn Duy Tiên và Thanh Liêm. Két quâ: Eoàn dâ kiêm tra công tâc bâo dâm
ATTP t4î 02 huyÇn, 04 xâ, thi trân và 09 co sô thgc phâm. Két quâ:

- Sô co sô vi ph4m duq c phât hiÇn: 04 co sô

- Sô nU viÇc dâ dugc xü 1ÿ: 03 co sô

- Ph4t tièn: 03 co sô: 8.550.000 dàng.

- 01 ccv sô dang chù két quâ kiém nghiÇm së xü lÿ sau.



x Linh vqrc thông tin, truyèn thông

- Tô chüc 01 cuQc thanh tra theo ké hopch eOi vOi câc dpi lÿ Internet và cliém
cung câp dich 4r trô choi cliÇn tu công cQng AOi vOi 55.clai lÿ trên dia bàn toàn
tinh. Kêt quâ: Xü lÿ vi phary dôi vôi 13 dai 1ÿ, tông sô.tiên thu nQp NSNN 1à

28.500.000 tlông. Câc hành vi vi pham chü yêu bi xü lÿ gôm: không c6 hqp dông
dai 1ÿ Internet, hoat dQng ngoài khoang thùi gian quy dfnh, không cô giây chimg
nhfn tlü diêu kiÇn ho4t dông diêm cung câp dich vu trô choi cliÇn tü công công...

* Linh vçc Nông nghiQp vù Phdt fién Nông thôn

Trgng thâng, câc dcrn vi tr.uc jhuQc Sô dâ tién hanh thanh tra, kiêm tra theo
câc Quyét dinh cüa UBND tînh. Két quâ chung: Kiêm ta 14 co sô, rô co sô vi
pham bi xü lÿ: 05 co sô. Tông sô tièr, thu nQp NSNN: 1 8.600.000 dàng. Cu thé:

- Thsc hiÇn Quyét dinh 1439/QD-UBND ngày OBlgl2OlT ct.r- UBND tinh
Hà Nam vè thanh tra, kiêm tra liên ngành an toàn thuc phâm trong dip Tét Trung
thu 2017., Sô Nông nghiÇp & Phât triên Nông thôn làm Truôrng tloan kiêm tra liên
ngành sô 02, thgc hiÇn nhiÇm vp kiêm tra công tâc bâo dâm an toà,n thpc phâm tpi
thanh pnô fnri Lÿ vàhuyÇn Lÿ Nhân. Két quâ: Doàn dâ kiém ta L2 co sô, xü ph4t
03 ccv sô vi pham vôi sô tièn phpt là 7.100.000 ctràng.

- Thsc hiÇn Quyét Oint lzzllQE-UBND ngày O8l8l2}l7 cüa UBND tinh
Hà Nam vè viêc thanh lap Doan kiêm tra liên ngành vè công tâc quân lÿ chât luçmg
* to.* thgc phâm. Doàm <Iâ kiém ffa02 co sô, xü ph4t vi pham hành chinh 02 co
sô, tông sô tièn thu phpt hanh chinh nqp NSNN: 11.500.000 dông.

IIr. NHA.N XÉT, OÂNn GIÂ
I

t. fét quâ il4t tlugc

- Công tâc kiêm tra, kiêm soât và xü.lÿ câc vi pham vè buôn lfu, gian lQn

thucmg mpi và hàng giâ dâ ÿat dugc nhiêu kêt quâ khâ quan, nhiêu vu viÇc dâ dugc
câc lgc lugng chûc nàng Uât git và xü 1ÿ kip thùi, gôp phân duy tri tôt trpt tu ky
cycrng trong hopt dQng thucmg mpi trên dia ban tinh, không ctê xëry ra tinh trqng
dàu co, gàm hàng, tàng giâ dQt bién hoëc câc vp viêc vi pham cô ânh huông
nghiêm treng nhu: ngQ d9c thgc phâm hay dich bênh quy mô l6rn, t4o môi truùng
kinh doanh lành m4nh, binh dà"g...

- Buôc «làu clâ tpo sg chuyên bién sâu sâc trong nhan thüc và hanh dône dôi
^ ., -Avôi công tâc dâu tranh chông buôn [Qu, gian l4n thuong m4i và hang giâ tu. câc co

quan nhà nuôc, câc câp chinh qryèrr, câc lyc luqng chüc nàng, câc Doàur thê xâ hôi
và nguùi tiêu dùng.

- 9u pnOi hqp giüa câc sô, ban, ngành, luc lugng chüc nànq vè công tâc dâu
tranh chi5ng buôn lfu, gian tqn thuong mAi và hang giâ c6 chuyên bién tfch c1rc,

hiÇu quâ ho4t d§ng dugc nâng cao.

2. Kh6 khàn, tàn t4i, nguyên nhân

2.1. Khô khùn, Àn Qi
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- Công tâc phôi két hqp giüa câc ngàurh chüc nàng tuy itâ cô sy chuyén bién
tich cgc, song két quâ chua dâp rmg voi nrrmg diên bién âo" té trên th! truôrng.

- Công tâc nâm tinh hinh, dy bâo tinh hinh côn han ché, chua ptrat triéi dugc
nhièu m?ng luôi cung câp thông I, kip rhoi, chinh xâc. Eàc biÇt, m{c dù dâ dua
vào hopt tlqng duÔrng dây nông dê nguôi dân tô giâc câchành vi vi pham vè buôn
lf,u, gian 14n thuong mai và hàng giâ nhrmg cho dén nay Ban Chi dpo 3g9 Hà Nam
chua nhân dugc thông tin tô giâc do nguùi dân, tô chûc, câ ntrân phan ânh.

- Currg vÔi sg phât trién cüa kinh té thi buong cüng nhu kfioa hqc kÿ thuQt,
thü do?n cüa câc dôi tuqng pham tQi vè lintr v.uc buôn lâu, san xuât, buôn brln hàng
giâ, hang câm, harg 1âm phpm SHTT ngày càng tinh vi, khô phât hiÇn.

- Hogt cÏÔng lây mâu phân tich kiém nghiÇm chât tuqng san phâm hang hôa
côn hqn ché, công tâc kiêm dich ttQng vflt, sfur phâm dông 116 con 

"rrou 
aoqJ tié.,

hành thuèrng xuyên, liên tuc, trong khi dô thùi gian chù két quâ dài, ânh huông dén
hiÇu quâ xü 1ÿ vs viÇc..

- Hà Nam là dia bàn c6 nhièu tuyén giao thông di qua, câc dôi tugng vQn
chuyén harg câ*, hang lfu, gian lân thuong m?i, hurrg giâ chü yéu di trên tuyén
cao t6c Càu Gië - Ninh Binh, trong khi dô luc lugng tr.uc tiép tàm công tâc phông,
ch6ng buôn lQu, gian lfn thucrng m?i và hang giâ côn mông. Mëc dù cô thông tin
vè câc phuong tiÇn vpn chuyên h*g hôa vi phem qua dia ban nhmg vi chua cô

Â,

quy ché ptrOi frçtp din g kiêm tra phucmg tiÇn trên tuyén cao tôc Càu Gië - Ninh
Binh nên viÇc bât git, xü lÿ không kip thùi, làm giâm hiÇu quâ hopt dQng cüa

co quan ch6ng buôn lQu, gian lQn thucrng m?i.
2.2. Nguyên nhân
- Trong xü lÿ hang giâ, hang vi ph4m sô hüu tr( tuÇ, câc lgc lugng chü'c

nàng cèn g{p kh6 khàn khi liên hÇ và phOi hçp vc»i câc doanh nghiêp, hiêp hôi
trong viÇc cung câp thông tin, hô trg phât hiÇn trong kiém tra, xü lÿ hang giâ, chi
phi giâm dinh cao, thùi gian giâm dinh dài...ânh hutmg dén hiÇu quâ xü lÿ uU viÇc.

- LUc luçmg tr.uc tiép chông buôn lflu côn mông so vôi yêu càu thUc té. Kinh
phi dành cho ho4t dông lây mâu, phân tich, kiêm nghiÇm chât luqng sân phâm côn

it,trang thiét bi, phucrng tiên làm viÇc thiéu, dëc biêt là rürüng trang thiét bi test

nhanh eé mém tra chât luçmg harre hôa. HiÇn nay, lgc lugng tr.uc tiép làm công tâc

kiém tra, kiêm soât chü yéu vân dga vào phân biçt bàng câm quan, euffi sât bàng

mât thuèrng, dôi chiéu vôi hô so, tài tiÇu kèm theo chü chua di sâu vào kiêm tra
dugc chât lugng hang hôa, làm co sô xü 1ÿ vç viÇc. Thêm vào dô, chua cô thiét bi
bâo quan tang v$t vi ph4m phù hqp vôi ttmg lo4i hang hôa.

- Mëc dù công tâc tuyên truyèn, pfrô Uién kién thirc phâp luât dâ tich cuc
dugc trién khai nhmg nhpn thûc cüa môt bq phan quân chüng nhân dân vè hàng

giâ, hang vi phpm qrryèr, sô hüu tri tug côn hqn ché, trong khi hang giâ cô mâu mâ,

bao bi giông hàng th?t, khô phân biçt, giâ bân rê hon nên thuèrng dugc nguùi tiêu



dùng lpa chgn. D{c biÇt, câc mët hàng già m4o vè nnan hiÇu thuÙng dugc dua vè

câc vùng nông thôn, nhân thirc cüa nguÙi dân côn han ché nên dê tiêu thp'

- Công tâc ilièu tra, trinh sât, nâm tlia bàn cüng nhu trinh clQ chuyên môn

nghiêp vU ô môt sô cân bQ 1àm công tâc chông buôn 1Qu, gian lfn thuong mpi và

hàng giâ côn h4n ché, chua rrâ* Uât kip thÙi qqy luft, thü dogn, phuong thüc hopt

;ffi it u 
"a. 

dôi tuqng vi ph4m, tÿ 1ê câc vs viÇc xü tÿ dôi vôi câc hành vi vi

pham [üô nhân Uiét'niu hang giâ, hune vi phçm sÔ hüu tri tuê... trên tông sô vU

viêc bi xü lÿ côn chua cao, m.ôi chï dtmg lai ô câc vi phqm dë nhân Uiét vè thü tgc,

Aiàu üên bén ngoài mà chua di sâu vào chât luqng sân phâm, hàng hôa.

3. Giâi phâp khÉc PhUc . ,

- Bô sung kinh phi cho hopt dông lây mâu, phân tich, kiêm nghiÇm chât

luçmg hàng h6a nhàm di sâu vào xü 1ÿ vi pham vè chât lugng hang h6a.

- Tàng cucmg công tâc phôi hçrp kiém tra liên ngành trong nhüng thài diêm

nhay câm cüa th! truùng, nâng cao trâch nhiêm cüa co quan chü tri, dâm bâo kiém

tra kiém soât toàur diÇn trên tât càcâc linh vgc.

- Dè nghi câc Hiçp hQi, câc doanh nghiêp sâun xuât kinh doanh tich cgc chü

dông phi5i hçrp, hô trq lgc lugng chüc nàng trong viÇc cung câp thông tin, giâm dinh

hang hoâ phuc vç công tac kiêm tra, xü tÿ hang giâ, xâm pharn SHTT.

- Thsc hiên tôt quyét dinh sô 4ll2Ol6lQD-UBND ngày t6ll}l2}l6 cüa

UBND tinh Hà Nam vè quy ché phôi hçrp giüa câc nganh chüc nàng trong công tâc

phông, chông buôn lQu, gian lfn thucrng mAi và hang giâ.

- Xây dWng và ban hanh quy ché phOi hçrp d.mg kiêm tra phucrng tiÇn trên

tuyén cao tôc Càu Gië - Ninh Binh nhàm tranh câc phuong tiÇn vQn chuyên hàng

- Tàng cuèrng hcm nüa bông tâc tuyên truyên, phô biên, giâo dqc kiên thüc

phâp lupt cüng nhu kÿ nàng tiêu dùng clén câc tô chric, câ nhân ho4t d§ng sân xuât,

kinh doanh cüng nhu nguôi dân aè tu il6 nâng cao nhfn thüc, hiêu biét, trânh mua

phâi hang nhâi, hàng giâ, hang không clâm bâo chât luqng.
- Tuyên truyèn sâu rQng, thucmg xuyên, liên tr,rc hcnr nüa vè ho4t dQng cüa

duèrng dây nông ,è b,rôr, lQu; gian lQn thucmg mAi và hàng giâ cüa tinh dê tiép
nhân thông tin t6 giâc vi ph?m ttr ccv sô.

- Chü treng công tâc dào t4o, bài duông chuyên môn nghiêp vU chuyên sâu

eOi vOi môt sô Hnh v.uc kh6 nhu sô hüu tri tuÇ, hàng giâ... cho dôi ngü cân bô truc
tiép làm công tâc chông buôn lâu, gian lfn thucmg m?i. Eàng thùi, dàu tu trang
thiét bi phuc vç hoqt dông kiêm tra, kiêm soât, nhât là vè phuong tiÇn, thiét bi test
nhanh chât luqng sân phâm.

rv. pHrIONc HIIorrc cÔNc rÂc rnÂNc rr
^.L- Tiêp tgc chï d4o câc nganh và UBND câc huyÇn, thành phô tô chric triên

khai thuc hiÇn công tâc chông buôn lâu, hàng giâ và gian lfn thucmg mpi theo linh
vgc dugc phân công. Thông qua thgc té, tlp thùi kién nehi Chinh phü süa eôi, Uô
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sung ho[c ban hanh môi câc co ché quan lÿ phù hçrp, nhàm phUc vp tôt hon công
tâc dâu tranh ch6ng buôn lâu, hàng giâ và gian lQn ttr-ucrng m4i.

- Tiép tpc thpc hiÇn Ké hosch rô OOÆ<U-BCD ngày 16 thang 02 nàm 2017
cüa Ban chï d4o 389 Hà Nam vè chiSng buôn lQu, gian lQn thuong m?i và hàng giâ
nâm2017.

- Tiép tuc thuc hiên Ké ho4ch sO +tO«ff-BCD389 cüa BCE 389 Quôc gia
và Ké ho4ch sO ZSfi<H-BCE cüa BCD 389 tinh Hà Nam vè viÇc tàng cuông công
tâc thanh tra, kiém tra, kiêm soât, dâu tranh chông buôn lQu, gian lfn thucrng mAi
xàng dàu trên ctia ban.

^.4- Tiêp tuc thlrc hiên kê hoach cüa BCD 389 Quôc gia vê triên khai thlrc hiQn

Nghi quyét sô +tntq-CP ngày 091612015 cüa Chfnh phü; Chi thi sô 30/CT-TTg
ngày 3019/20,14 cüa Thü tucrng Chinh phü vè tàng cuèrng công tâc clâu tranh chting
buôn lfu thuôc lâ.

-.Â- Tiêp tuc chi d4o câc nganh chric nàng nhu công an, hâi quan tàng cuùng
,Lr..9e

dâu tranh chông buôn lâu tu lqi dUng chinh sâch trung chuyên, quâ cânh hang hôa
theo Công vàn sO 1SIBCD389-VPTT.

- Tiép tpc trién khai công vàn sô O4/BCD-VPTT ngày 28l7l2\ cüa Ban
Chi d4o
hanh vi

Quôc
trôn th

gia chông buôn lfu, gian lân thuong m?i và hang giâ v§

ttrué ctC trong V1

xü lÿ
-BCD

ns+v
phôi

uê GTGT, BCE 389 Hà Nam tlâ ban hành công vàn sô 21

l5l8l2}l7 chi dpo câc lyc tugng Hâi quan, Công an, Thué, Quân trucrng
hiÇn, xü 1ÿ nghiêm câc hanh vi trôn ec

nhêp m{t hàng nông lâm thüy sân chua qua ctré uién
iY

noac mol
chï qua so ché thông thuôrng xây ra trên dia ban

- Tiép tUc tàng cucrng công tâc tuyên truyèn, ptrô Uién phâp luât dê nguôi
dân chü dông tham gia phông, chông và tô giâc câc hành vi buôn lfu, gian lQn

thucmg m4i, hàng giâ trên dia ban.

. - Tàng cucmg trao itôi thông tin giüa câc lgc luçrng .chüc nàng và chinh
quyèn d[a phuonB, t?o mAng luôi thông tin rông râi; duy. tri ctèy <l{n công tac kiém
diêm rut kinh nghiÇm nQi bQ, thuc hiên nghiêm tüc ché dô vè bâo câo, tông hqp
tinh hinh... nhàm phUc vu kip thùi cho công tâc chi dpo, trién khai công tâc ch6ng
buôn lflu, gian lQn thucmg mei và hang giâ.

Trên dây 1à két quâ hopt dQng thang 10 và nhiÇm vp công tâc thâng 11 nàm
2017 . Ban Chi dao 3 89 tinh Hà Nam trân trgng bâo câo.l .

hçrp, rà soât, phât
khâu, kinh doanh

Noi nhQn:
- BCD 389 Qu6c gia;
-Truông, Ph6 ban BCD 389 tlnh;
- Câc don vithanh viên BCD 389 tinh;
-Lrru: VT.

TRTIÔNG BAN
THTIONG TRTI. C

sÔ cÔNc rHtlolrcG
Nguyên Vàn Hân



10



ûv sAN NnÂN »ÂN riNs HÀNavr

nnN cnî Dâo 389

rnôNc xÊ

,
PHU LUC SO 01

cÂc vU vr PH4M
thâng 10 nàm 2017 cüa Ban Chi dao 389 Hà Nam)(kèm theo bâo cao 16 &Â /BC-BCD ngày

NGrIü l4r uÉu G BAI\
BAI\4y-

Lê Nggc Huong
sô ot: o9r9.9z9.og2

cÔNcrnUol{c

sf,vuvipham
s6 adi tugng vi

Ph?m
STT Dmvi Buôn bân vfn

chuyên trâi phép
hàng câm, hàng l$u

Gian lfln thuong
m?i

Hàng giâ c0ng

Tri giâ hàng
hôa vi ph?m

(utfrc tinh)

1( ) (6)=(3)+(a)+(5) (nghin tlông) (8)(2) (3) 4( ) (s)

1 Công an tinh 3 3

2 6Chi cqc Hai Quan 6

J 202Chi cuc Quân 1ÿ thi trucrng 5 197

4 Cpc thuê 2t 2t
5 Chi csc Kiêm hm
6 Sô Khoa h9c công nghÇ

7 SôNông nghiÇp &PTNT 5 5

8 SÔYtê J 3

9 Sô Vàn h6a Thé thao - Du lich
l0 Sô Thông tin truyèn thông t3 t3
11 Câc lgc lugng khric

253TÔNG CONG 5 248 0

Nguyên Vàn Hân



üy neN mrÂN oÂN rhur sÀ Naira
BAN cni oao ssq

PHU rUC SÔ Oz

Ér ouÂ xrrlÿ rrr PHAM uÀmr cuimr
(kèm theo bâo cao s6 tj æC-ÀCo 

"sàvÀ! 
thâng io oer, 2ol7 cüa Ban Chi rl4o 389 Hà Nam)

STT Don v! s6 vg

Tri giâ (uûc tinh)
tang v$t tich thu
trong § chua

thanh lÿ
56 tièn phçt

Tièn phSt bô sung
truy thu thué

Tièn bân thanh lÿ
hàng tich thu

Tông cQng

I Công an tinh 3 36.500 36.500

2 Chi cuc Hai Quan 6 13.500 13.s00

J Chi cgc Quan lÿ thi trunng 202 348.3s3 348.353

4 Cpc thué 2t 252.900 242.200 495.100

5 Chi csc Kiêm Hm

6 Sô Khoa hqc công nghÇ

7 SôNông nehiêp &PTNT 5 18.600 18.600

8 sovté 3 8.550 8.550

9 Sô Vàn hôa Thê thao - Du lich

10 Sô Thông tin ruyèn thông l3 28.500 28.500

1t Câc lyc luqng khâc

rÔNc CQNG 253 706.903 242.200 949.103

NGIIüI LÂP BIEU

Lê Nggc Huong
SO Ot: O91g.g2g.O82

CÔNGI}|[JONO

G

BAI\
G BAII

C SÔ CÔNC THÛCTNG
Nguyên Vàn Hân



Üv eAN NHÂN oÀq rhur sÀ Navr
sAN G[ p4.q sag

PHU LUC SO 03

(kèm theo bâo câo ,6 §Â *.-"#r?TÎgifr",Jri'HtTu cüa Ban chï tr4o 38e Hà Nam)

STT Don v! 56 vu khôi t6 sd aôi tuqng b!mOi t6
Trigiâ (utc tlnh) tang v$t

tlch thu trong kÿ chua thanh
tÿ

Tièn bân tang v$t tlch thu
(nghin tlông)

Ghi chû

1 Công an tinh

2 Chi cuc Hai Quan

J Chi cpc Quan lÿ thi truryng

4 Cgc thuê

5 Chi cgc Kiém hm

6 Sô Khoa hqc công nghÇ

7 SôNông nghiÇp &PTNT

8 SÔYté

9 Sô Vàn hôa Thê thao - Du lich

10 Sô Thông tin tnryèn thông

1t Cric lUc luqng khâc

TÔNG CQNG 0 0

NGIIOI LÂP BIÉU

Lê Nggc Huong
SO Ot: 0919.929.082

Sô

C0NG

TRIIOI\G BAI\[
BAJ\

SO CÔNC TIITTOI{G
Nguyên Vàn Hân
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üy sAN NHÂN pÂN rTuu uÀ Nevr
nax cni DAo 389

PHU LÇC: 5

(kèm theo bâo "eo"6..%.../Bclclii^#iffilr'"'*ffi cüa Ban chï rl4o 38e r{à Nam)

STT NOI DT]NG vt] VIEC

I

2

3

N LÂP

Lê Ngqc Hucng
sô ot: o9t9.929.oçz

KT G BAI\
G BA}[

cÔNc TIIT-rOI{G
Vàn Hân

t)




