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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:      /BC-SNN           Cao Bằng, ngày      tháng 7 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại  

và hàng giả tháng 7 năm 2022 

  

I. Khái quát tình hình 

 Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực quản lý 

của Sở Nông nghiệp và PTNT còn diễn ra phức tạp với nhiều phương thức và thủ 

đoạn, nổi cộm nhất là trong lĩnh vực mua bán, vận chuyển và chế biến lâm sản.  

 II. Kết quả hoạt động 

 1. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

  Ngay từ đầu năm các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng 

đã tiến hành xây dựng Kế hoạch kiểm tra về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

và chất lượng vật tư nông nghiệp, qua đó đã góp phần tích cực cho các tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh có ý thức thực hiện kinh doanh đúng quy định pháp luật 

và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 Các đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện phối hợp, trao đổi thông tin với các 

cơ quan chức năng liên quan để tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về kinh doanh vật tư nông nghiệp, phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật, hàng hóa nông sản xuất nhập khẩu. 

 Thực hiện công tác kiểm tra, tuần tra và qua tin báo của quần chúng nhân 

dân đã phát hiện các hành vi mua bán, vận chuyển và chế biến lâm sản trái phép. 

 2. Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực. 

 a) Lĩnh vực phòng, chống phá rừng, mua bán, vận chuyển và chế biến lâm 

sản trái phép. 

 Trong tháng 7 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc phát 

hiện, xử lý 05 vụ việc liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trên địa bàn. 

Tang vật tịch thu gồm 16,292m3 gỗ các loại. Số tiền thu nộp ngân sách 

(tiền xử phạt vi phạm hành chính): 107.000.000 đồng. 

Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành: 05 quyết định, xử 

lý 05 đối tượng vi phạm. 

Số quyết định đã thi hành: 05 quyết định. 

Số quyết định chưa thi hành: không. 
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 b) Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản 

 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1457/KH-SNN ngày 14/7/2022 của Sở 

nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng về việc lấy mẫu giám sát chất lượng thực 

phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022, trên địa bàn các 

huyện Quảng Hòa; Trùng Khánh; Thạch An; Nguyên Bình; Hòa An và Thành phố 

Cao Bằng. 

Hiện nay đang  tổ chức thực hiện chưa có kết quả báo cáo. 

 Trên đây là báo cáo công tác chống  buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả tháng 7 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý thị trường; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân 
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