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BÁO CÁO 

Hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  

6 tháng đầu năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới 

 

 

Thực hiện quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh, Sở Thông tin 

và Truyền thông báo cáo sơ kết về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả 06 tháng đầu năm 2022 như sau: 

I. Khái quát tình hình 

 Nhìn chung về tình hình an ninh, chính trị, xã hội thuộc lĩnh vực ngành 

Thông tin và Truyền thông quản lý trên địa bàn trong 06 tháng đầu năm 2022 ổn 

định và phát triển, không có biến động. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả luôn được lãnh đạo ngành Thông tin và Truyền thông quan 

tâm, chú trọng. 

Tình hình chung về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn: Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy tại Hà Tĩnh, các mặt hàng thuộc 

thẩm quyền phân cấp quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông hầu như không 

có cơ sở sản xuất trên địa bàn mà chủ yếu là các Công ty kinh doanh máy tính, 

buôn bán các sản phẩm CNTT, viễn thông có xuất xứ, có dấu hợp chuẩn, hợp quy. 

Các cơ sở in ấn, phát hành, photocopy trên địa bàn thực hiện đúng quy định 

của pháp luật về in phát hành, cơ bản không có in lậu, bán sách lậu. Các hoạt động 

kinh doanh sim thuê bao trả trước cơ bản hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng xử 

lý kịp thời các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, đưa tin lừa đảo trên Internet. 

II. Kết quả hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả. 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ,  

của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông đã tham mưu, xây dựng và ban hành nhiều văn bản 

điều hành, chỉ đạo cụ thể như sau: 
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Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành: 

- Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 18/2/2022 về Tuyên truyền phòng, chống 

tội phạm, ma túy, phòng chống buôn lậu,sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng  kém 

chất lượng năm 2022. 

- Kế hoạch số 44/KH-STTTT ngày 24/5/2022 về Thực hiện Đề án “Tăng 

cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên 

mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

- Các văn bản chỉ đạo, triển khai phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả thuộc thẩm quyền ngành Thông tin và Truyền thông quản lý. 

- Ngoài ra, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đều được Sở Thông tin và 

Truyền thông chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo định kỳ đầy đủ, 

đúng thời hạn. 

2. Về công tác thông tin, tuyên truyền  

Đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài PTTH huyện thị, hệ thống thông tin cơ 

sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống 

buôn luận, gian lận thương mại và hàng giả cho mọi người dân được biết. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: đã xây dựng nhiều phóng sự phát 

trong chuyên đề “An ninh Hà Tĩnh” phán ánh các vấn đề nóng trong công tác 

phòng chống tội phạm: Công an Hà Tĩnh và những dấu ấn năm 2021; Đợt cao 

điểm đấu tranh với các loại tội phạm; Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm... 

đồng thời có hơn 300 bản tin, phóng sự ngắn trong các chương trình thời sự, 

chuyên đề khác.. 

- Báo Hà Tĩnh đã đăng tải 5-10 tin, bài/tháng tuyên truyền về các hoạt động 

của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, gian lận thương mại, 

hàng giả.  

- Báo chí Trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có hàng 

trăm bài viết tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống gian 

lận thương mại, hàng giả.  

- Hệ thống truyền thanh cơ sở cấp xã đã tăng cường thông tin tuyên truyền 

về phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, thông tin sai sự thật trên mạng ... 

với tần suất 03-04 lần/tuần để bà con nhân dân nâng cao cảnh giác, tham gia vào 

công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. 

3. Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu 

và chủ trì các cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực ngành TT&TT, cụ thể như sau: 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Đã thành lập 03 Đoàn kiểm tra về tần số vô 

tuyến điện; trang thông tin điện tử, mạng xã hội và phát hành xuất bản phẩm, in, 
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photocopy; thành lập 01 Đoàn Thanh tra về các dự án CNTT sử dụng ngân sách 

Nhà nước. 

- Kết quả xử lý vi phạm liên quan lĩnh vực ngành TT&TT:  

+ Về mạng xã hội: Thanh tra Sở đã phối hợp với Công an tỉnh rà soát, phát 

hiện và xử lý 18 trường hợp vi phạm trên mạng xã hội, tổng số tiền phạt là 105 

triệu đồng. Trong đó, có 17 trường hợp vi phạm về đăng tải thông tin trên mạng xã 

hội; 01 trường hợp lưu trữ, phát tán video dâm ô, đồi trụy.  

+ Về Báo chí: Tổ chức làm việc với Công ty cổ phần Truyền thông 

HATINHNEWS và đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam thu hồi 02 tên miền 

http://hatinhnews.com/ và http://hatinhnews.com.vn/; phối hợp với các cơ quan 

chức năng làm việc Tạp chí Môi trường và Đô thị về thông tin sai sự thật liên quan 

đến lĩnh vực đầu tư; phối hợp với Sở Y tế tiến hành xác minh, làm việc với phóng 

viên Báo điện tử Phụ nữ Việt Nam và Tạp chí điện tử Sức khỏe cộng đồng về nội 

dung của 02 bài viết có dấu hiệu sai sự thật liên quan công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; làm việc với Báo Tri thức và cuộc sống chuyên trang Tầm Nhìn liên 

quan đến 02 bài viết có dấu hiệu thông tin sai sự thật trong lĩnh vực đất đai trên địa 

bàn Phường Nguyễn Du – Thành phố Hà Tĩnh. 

+ Nạn sách giả, sách in lậu: Chưa phát hiện vụ việc. 

III. Đánh giá kết quả 

* Thuận lợi:  

Luôn có sự chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và sự phối 

hợp giữa các cơ quan chức năng về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả. Sự chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng của Bộ, vì vậy công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn được Lãnh đạo ngành chú 

trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt, trong đó công tác 

tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ngày càng 

kịp thời và có hiệu quả. 

* Khó khăn: 

Công tác thanh tra, kiểm tra về gian lận thương mại trên các sàn giao dịch 

điện tử và việc xác minh các tài khoản facebook bán hàng giả, lừa đảo trên mạng 

đang gặp nhiều khó khăn. 

* Dự báo: Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh 

vực ngành Thông tin và Truyền thông quản lý trong lĩnh vực viễn thông, thương 

mại điện tử sẽ còn có những hành vi mới, chưa được phát hiện.  

4. Phương hướng công tác từ nay đến hết năm 2022 

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả của BCĐ 389 tỉnh, của các ngành. 

http://hatinhnews.com.vn/
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- Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch Thanh tra, 

kiểm tra năm 2022 đã được phê duyệt. 

- Thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi 

phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 

2022 theo Kế hoạch đã được ban hành. 

- Tập trung xác minh, xử lý tình trạng gian lận thương mại, hàng giả trên 

mạng xã hội, trên các Sàn giao dịch thương mại điện tử. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định. 

5. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Ban chỉ đạo 389 tỉnh tập trung chỉ đạo việc phòng chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên thông qua các Sàn giao dịch thương mại điện 

tử, trên các trang mạng xã hội./. 

 
Nơi nhận:                                                                                         
- UBND tỉnh;                    
- BCĐ389 tỉnh;               (b/c);                                                                         

- VPTT BCĐ 389 tỉnh 

(Cục Hải quan); 
- Lãnh đạo Sở;                                                          

- Lưu: VT, Ttra1. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 
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