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KẾ HOẠCH 

Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  

thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên không gian mạng 

 

Những năm gần đây, hoạt động buôn bán trên không gian mạng các loại 

hàng hóa tiếp tục diễn ra, trong đó có mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp đã 

tạo thuận lợi cho việc mua và bán dễ dàng, nhanh chóng. Bên cạnh những mặt 

tích cực, hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ 

nguồn gốc xuất xứ xảy ra nếu hoạt động tuần tra, kiểm soát chưa được chú 

trọng sẽ gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 30/11/2022 của Ban Chỉ đạo 

389 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trên không gian mạng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Phát huy hiệu quả công tác phối kết hợp giữa Thanh tra Sở, các phòng 

và đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các 

huyện, thị, thành phố; các sở ngành và các lực lượng chức năng liên quan trong 

công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên 

không gian mạng.  

- Nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả lĩnh vực nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, 

chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp 

chân chính, nông dân và sức khỏe cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

- Thanh tra sở và các Chi cục thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, chủ động lồng ghép thực hiện Kế hoạch này với Kế hoạch thanh tra hàng 

năm đã được Giám đốc Sở phê duyệt, tăng cường công tác nắm bắt thông tin, 

thực hiện tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

pháp luật về buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc 

xuất xứ theo quy định pháp luật. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cán bộ, công chức, viên 

chức và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống các hành vi vi 
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phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực nông 

nghiệp trên không gian mạng. 

II. Nội  dung thực hiện  

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 38/KH-BCĐ 

ngày 30/11/2022 của Ban Chỉ đạo 389 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên không gian mạng. 

2. Thanh tra sở, các Chi cục thuộc Sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh 

vực được giao chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực nông nghiệp trên 

không gian mạng; thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để buôn lậu, 

gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả đối với các mặt hàng, lĩnh vực của 

ngành quản lý.  

3. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, công tác thanh tra, kiểm tra để chấn 

chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh 

vực nông nghiệp trên không gian mạng.  

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cán bộ, công chức, viên 

chức và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống các hành vi vi 

phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực nông 

nghiệp trên không gian mạng. 

III. Nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị thuộc Sở 

1. Thanh tra sở 

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra hàng năm 

đã được Giám đốc Sở phê duyệt, thực hiện thanh tra đột xuất khi phát hiện có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật; chủ động phối hợp với các Sở, ngành và địa phương 

theo dõi, tiếp nhận nắm bắt tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trong lĩnh vực nông nghiệp trên không gian mạng để có biện pháp ngăn chặn 

và xử lý vi phạm kịp thời đúng theo quy định pháp luật. 

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Chi 

cục, đơn vị liên quan thuộc Sở thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nội dung Kế hoạch này. 

2. Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản 

- Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra hàng năm 

đã được Giám đốc Sở phê duyệt và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu 

vi phạm pháp luật. Chú trọng công tác năm bắt thông tin trên không gian mạng, 

tổ chức kiểm tra về việc mua, bán chất cấm trong chế biến thực phẩm, hạn chế 

dùng trong thực phẩm; thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về ghi 

nhãn hoặc có các vi phạm khác về an toàn thực phẩm; ngăn chặn và xử lý 

nghiêm việc quảng cáo thực phẩm vi phạm trên không gian mạng.   
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- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức, 

trách nhiệm người dân phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên quan đến an toàn thực phẩm trên 

không gian mạng. 

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra hàng năm đã được 

Giám đốc Sở phê duyệt và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực do Chi 

cục quản lý;  chú trọng nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc kinh 

doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, chưa được phép 

lưu hành là thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi và chất cấm dùng 

trong chăn nuôi trên không gian mạng. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức, 

trách nhiệm người dân phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả là thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... trên 

không gian mạng. 

4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra 

hàng năm đã được Giám đốc Sở phê duyệt và thanh tra đột xuất khi phát hiện 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành 

thuộc lĩnh vực do Chi cục quản lý; chú trọng nội dung thanh tra, kiểm tra tập 

trung vào việc kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, 

chưa được phép lưu hành là phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật 

trên không gian mạng. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức, 

trách nhiệm người dân phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống 

cây trồng trên không gian mạng. 

5. Chi cục Kiểm lâm 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra hàng năm đã được 

Giám đốc Sở phê duyệt và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi 

mua, bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản, động vật rừng trái pháp luật trên không 

gian mạng. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu cho chính quyền địa 

phương trong công tác quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản 

lý lâm sản; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thông tin kịp thời tình hình buôn lậu, 

gian lận thương mại lâm sản trên không gian mạng cho các cơ quan chức năng 

có liên quan để có biện pháp ngăn chặn triệt để. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức, 

trách nhiệm người dân phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về buôn 
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lậu, gian lận thương mại và hàng giả là lâm sản, động vật rừng … trái pháp luật 

trên không gian mạng. 

6. Chi cục Thủy sản 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra hàng năm đã được 

Giám đốc Sở phê duyệt và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

do Chi cục quản lý. Chú trọng kiểm tra trên không gian mạng việc kinh doanh 

hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành 

là thức ăn thủy sản, chất bổ sung thức ăn thủy sản, giống thủy sản và sản phẩm 

xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức, 

trách nhiệm người dân phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả là thức ăn thủy sản, chất bổ sung thức ăn 

thủy sản, giống thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy 

sản … trên không gian mạng. 

7. Trung tâm Khuyến nông 

Tổ chức đăng tải Kế hoạch trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp 

và PTNT để thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức, 

trách nhiệm phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực nông nghiệp trên không gian 

mạng cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; đồng thời, thông tin, tuyên 

truyền giáo dục nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống tội phạm và 

các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên không gian mạng. 

IV. Thời gian thực hiện 

Kế hoạch này được triển khai thực hiện từ ngày ký ban hành Kế hoạch đến 

ngày 14/12/2025. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ vào những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên; Thanh tra sở, các Chi 

cục, đơn vị liên quan thuộc Sở tổ chức lồng ghép vào công tác thanh, kiểm tra 

theo Kế hoạch hàng năm đã được Giám đốc Sở phê duyệt và thanh tra đột xuất 

khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; báo cáo về tình hình, kết quả thực 

hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo báo cáo đột xuất; báo 

cáo tháng, quí, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo năm và báo cáo tổng kết 03 năm thực 

hiện Kế hoạch này thông qua Thanh tra Sở, địa chỉ Email: 

thanhtrasonnptnt@.angiang.gov.vn. 

2. Giao Thanh tra sở là đơn vị đầu mối theo dõi, kiểm tra đôn đốc, tổng 

hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Sở báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đúng thời gian 

theo quy định. 
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3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua Thanh tra Sở để 

phối hợp giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên không gian mạng đến năm 

2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT; đề nghị Thanh tra sở, các Chi cục, đơn vị 

liên quan thuộc Sở tổ chức, triển khai thực hiện./.. 

 

Nơi nhận:  
- Cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở NNPTNT; 

-  Thanh tra Sở; Trung tâm khuyến nông; Chi cục: 

QLCL NLS và TS, Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi và 

Thú y, Thủy sản; Kiểm lâm 

- Lưu: VT, TTr, BVK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Kiến Thọ 
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