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BÁO CÁO 

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

và hàng giả tháng 9 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 Phát triển nông thôn 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 Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch 

kiểm tra về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; việc chấp hành pháp luật trong 

sản xuất, kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y; kinh 

doanh vật tư nông nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn; nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn, kịp 

thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm... 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.  

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 9 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc phát 

hiện, xử lý vi phạm hành chính 08 vụ liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Tang vật tịch thu gồm 11,619 m3 gỗ các 

loại, thực vật rừng ngoài gỗ trị giá 1.470.000,0 đồng. Số tiền thu nộp ngân sách 

(tiền xử phạt vi phạm hành chính): 130.000.000,0 đồng. 

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành: 08 quyết định, xử lý 

08 đối tượng vi phạm. 

- Số quyết định đã thi hành: 08 quyết định. 

- Số quyết định chưa thi hành: không. 
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b) Lĩnh vực Trồng trọt và Chăn nuôi: 

- Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường 

Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ 01 trường hợp vận chuyển động vật không có Giấy 

chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh (gồm 51 con chó). 

-  Hình thức xử lý vi phạm: Xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp 

không có Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y (Phòng Cảnh sát Môi trường 

Công an tỉnh đã xử phạt, mức xử phạt là 7.000.000,0 đồng). Tạm giữ tại Khu cách 

ly kiểm dịch động vật (Ngũ Lão-Hòa An) theo dõi sức khỏe, tiến hành kiểm dịch lại 

đối với 51 con chó. 

c) Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 

Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản tham gia Đoàn công tác 

Liên ngành do Sở Y tế làn trưởng đoàn về kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong dịp tết Trung Thu năm 2022. Kết quả kiểm tra liên ngành vệ sinh an 

toàn thực phẩm tết Trung Thu năm 2022 tại huyện Hạ Lang, Thành phố cho thấy, 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện thực hiện tốt, triển khai kịp thời, đã chủ động 

xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ đối tượng, 

phương pháp kiểm tra, lên lịch triển khai thực hiện rõ ràng. 

- Tại huyện Hạ Lang, Đoàn kiểm tra 02 cơ sở sản xuất bánh nướng tại thị 

trấn Thanh Nhật huyện Hạ Lang. Qua kiểm tra, Đoàn đã đình chỉ sản xuất 01 cơ 

sở sản xuất bánh nướng của ông Lý Văn Váng thị trấn Thanh Nhật do điều kiện 

vệ sinh an toàn thực phẩm chưa bảo đảm, chưa có trang bị bảo hộ. Đoàn kiểm tra 

đã bàn giao cho Ban Chỉ đạo huyện xử lý theo quy định.  

- Tại thành phố Cao Bằng, Đoàn kiểm tra 02 cơ sở sản xuất bánh nướng tại 

thành phố và 04 cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra, các cơ sở đã thực hiện tốt các 

quy định về an toàn thực phẩm.  

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

giả tháng 9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý thị trường; 

- Giám đốc, các Phó giám đốc; 

- Lưu: VT, TTr. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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