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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /BC-SVHTTDL Lai Châu, ngày      tháng 10 năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 

tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022 
 

Thực hiện Công văn số 01/BCĐ-QLTT ngày 22/4/2019 của Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh Lai Châu về việc triển khai chế độ thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, 

hàng giả và gian lận thương mại về văn hóa, thể thao và du lịch tháng 10; nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 11 năm 2022, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ 

VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành  

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông 

tin,Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tuyên 

truyền đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm 

các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, văn bản của Sở về công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 1... 

 - Chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng phương án, kế hoạch giám sát, kiểm tra, xử 

lý vi phạm về kinh doanh văn hóa phẩm độc hại và các hành vi gian lận thương 

mại trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch theo Kế hoạch 

số 28/KH-BCĐ, ngày 29/09/2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu về việc Tăng 

cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến 

biên giới và địa bàn nội địa. 

 - Chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất 

lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu theo Công văn số 

14/BCĐ-QLTT ngày 19/4/2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu; tổ chức kiểm 

                   
1  Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả; Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quản lý hoạt động 

thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới; Nghị định số 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng; Chỉ thị số 15/CT-BCT, ngày 23/9/2015 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 16/02/2022 của Ban Chỉ đạo 389 về Công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 

13/9/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Kế hoạch số 28/KH-BCĐ, ngày 29/09/2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

Lai Châu về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng 

biển và địa bàn nội địa. 
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tra hoạt động động quảng cáo thực phảm bảo vệ sức khỏe theo Công văn số 

967/UBND-VX của UBND tỉnh Lai Châu ngày 29/3/2022 về việc tăng cường phối 

hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phảm bảo vệ sức khỏe; tích cực phối hợp 

trong công tác quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trong thương mại điện tử theo Công văn số 18/BCĐ-QLTT ngày 01/7/2022 của 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu.  

2. Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 

Trong tháng 10 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tiến 

hành các cuộc thanh tra, kiểm tra sau:  

* Thanh tra chuyên ngành: Không. 

* Thanh tra hành chính: Không. 

* Kiểm tra hành chính: Không. 

* Kiểm tra chuyên ngành: 03 cuộc (trong đó Kiểm tra theo kế hoạch: 02 

cuộc; kiểm tra đột xuất 01 cuộc)2   

- Kiểm tra theo Quyết định số 247/QĐ-SVHTTDL, ngày 16/9/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn thành 

phố Lai Châu. Đoàn trực tiếp kiểm tra 14 cơ sở kinh doanh Karaoke, cụ thể3. 

 Các cơ sở kinh doanh karaoke được kiểm tra có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, cơ 

bản đảm bảo các điều kiện để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Đoàn 

kiểm tra yêu cầu cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh theo các quy định tại 

Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ Quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.  

Đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke tiếp tục thực 

hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ngành, nghề kinh doanh, tăng 

                   
2 Kiểm tra đột xuất theo Quyết định số 247/QĐ-SVHTTDL, ngày 16/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố Lai Châu; Kiểm tra theo 

Quyết định số 257/QĐ-SVHTTDL ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm tra việc 

chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh lưu trú du lịch tại 03 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lai 

Châu. Thời gian kiểm tra từ ngày 03/10/2022 - 08/10/2022; Kiểm tra theo Quyết định số 260/QĐ-SVHTTDL ngày 

04/10/2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối 

với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; hoạt động quảng cáo thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe; chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 

vật thể trên địa bàn thành phố Lai Châu; thời gian kiểm tra từ ngày 06/10/2022- 15/10/2022. 
3 Các cơ sở karaoke được kiểm tra trên địa bàn thành phố Lai Châu: Karaoke LEKEVIEW, số nhà 037, Ngõ 01 

đường Trần phú, tổ 14, P.Tân Phong; Karaoke Luxury, Tổ 18, Tân Phong; Karaoke Tiến Ngân, tổ 5, phường Tân 

Phong; Karaoke Paris Night, số nhà 001, đường Trần Phú, phường Tân Phong; Karaoke Hải Yến, Phố Mường Kim, 

tổ 16, P. Tân Phong; Karaoke Sao Đêm, số nhà 005, đường Điện Biên Phủ, tổ 18 , phường Tân Phong; Karaoke 

Men, Đường Trần Huy Liệu, tổ 23, P. Đông Phong; Karaoke Nam Liên Quán, tổ 25, phường Đông Phong; Karaoke 

Sao Mai, Đường Phạm Ngọc Thạch, tổ 24, P. Đông Phong; Karaoke Big Ben, SN 023, đường Trần huy Liệu, tổ 23, 

Đông Phong; Karaoke Châu Long, phường Đoàn Kết; Karaoke MOON NIGHT, phường Quyết Thắng; Karaoke, 

Khách sạn Mường Thanh, phường Tân Phong; Karaoke THEMENS, Nậm Loỏng 3, P. Quyết Thắng. 
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cường công tác phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền đến khách sử dụng dịch vụ 

karaoke về tác hại của thuốc lá; tác hại của rượu, bia; tác hại của ma túy; mại 

dâm, HIV/AIDS; không quảng cáo thuốc lá, rượu bia tại cơ sở kinh doanh; chấp 

hành nghiêm chỉnh các điều kiện về ANTT trong hoạt động kinh doanh lưu trú du 

lịch tại cơ sở, đảm bảo kinh doanh đúng quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra theo Quyết định số 257/QĐ-SVHTTDL ngày 30/9/2022 của 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch4: Qua kiểm tra, 03 khách sạn tại 

thành phố Lai Châu cơ bản đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ 

thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch, thực hiện nghiêm túc Luật Du lịch số 

09/2017/QH14, ngày 19/6/2017 của Quốc Hội; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ 

VHTT&DL về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 

- Kiểm tra theo Quyết định số 260/QĐ-SVHTTDL ngày 04/10/2022 của 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kiểm tra việc chấp hành quy định 

của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, 

du lịch và quảng cáo; hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe; việc chấp 

hành các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa vật thểtrên địa bàn thành phố Lai Châu; Quyết định số 263/QĐ-

SVHTTDL ngày 14/10/2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc gia hạn thời gian kiểm tra: Đoàn kiểm tra của Sở đã làm việc với Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố Lai Châu, kịp thời nắm bắt công tác quản lý nhà nước 

về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa 

bàn thành phố. Đoàn đang tiếp tục tiến hành kiểm tra đến hết ngày 28/10/2022.   

3. Kết quả xử lý vi phạm  

3.1. Số vụ vi phạm xử lý 

- Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu về lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch: Không. 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch kinh 

doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng nhập lậu: Không. 

- Gian lận thương mại: Không. 

- Sản xuất kinh doanh hàng giả: Không.  

- Buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại nơi tổ chức các lễ hội: Không. 

3.2. Kết quả xử lý vi phạm hành chính  

                   
 4 Khách sạn Tây Bắc, tổ 7, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu; Khách sạn Minh Sơn, phường Tân Phong, 

thành phố Lai Châu; Khách sạn Việt Trang, phường Đông Phong , thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 
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- Số vụ xử lý vi phạm hành chính: Không. 

3.3. Kết quả xử lý hình sự 

- Số vụ khởi tố: Không.  

- Trị giá tang vật tịch thu ước tính: Không. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  THÁNG 11 NĂM 2022 

1. Tập trung triển khai Kế hoạch số 28/KH-BCĐ, ngày 29/9/2022 của Ban 

Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu về việc Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới và địa bàn nội địa.  

2. Tiếp tục kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe đảm bảo theo quy định của pháp luật theo Công văn số 976/UBND-VX 

ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường phối hợp quản lý 

hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

3. Tiếp tục đôn đốc Phòng văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố giám 

sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 

đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong hoạt động kinh 

doanh; không quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc lá, rượu, bia tại cơ sở 

kinh doanh; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống mua bán người, ma túy, mại 

dâm tại cơ sở kinh doanh.  

4. Tích cực phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu theo Công văn số 

14/BCĐ-QLTT ngày 19/4/2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu.  

5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, tiếp nhận đơn, hướng dẫn công dân thực hiện quyền 

khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận 

thương mại về văn hóa, thể thao và du lịch tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 

năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

Nơi nhận:           
- Cục Quản lý Thị trường tỉnh (B/c);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTr.                                                                                     

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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