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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả là 

những hành vi vi phạm pháp luật nó tồn tại và ngày càng trở nên phức tạp 

song song với sự phát triển của nền kinh tế thị trường với nhiều loại hình kinh 

doanh buôn bán, nhiều ngành nghề và sự cạnh tranh không lành mạnh giữa 

các đơn vị, cá nhân sản xuất kinh doanh. Tác hại của buôn lậu, gian lận 

thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả là rất nghiêm trọng đối với nền 

kinh tế của một quốc gia, phá hoại sản xuất trong nước, thất thu ngân sách, 

ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh buôn bán chân chính, không khuyến 

khích hàng hóa nhập khẩu hợp pháp, gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng 

của người dân. 

Tổng kết của Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho thấy, các đối tượng buôn lậu, 

gian lận thương mại thường tập trung vào các mặt hàng với lợi nhuận cao như: 

ma túy, pháo nổ, rượu, bia, thuốc lá điếu, mỹ phẩm, gia cầm và sản phẩm của gia 

cầm, đồ điện tử, điện lạnh, hàng tiêu dùng các loại, thực phẩm chức năng và các 

mặt hàng cấm là sản phẩm của động vật hoang dã, thiết bị y tế cũ đã qua sử 

dụng... Ngày 26/2/2015, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc phó thủ tướng Chính Phủ 

nay là Thủ tướng Chính Phủ trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo quốc gia 389 

về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã nêu rõ: “không có 

vùng cấm đối với loại tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại”.  Báo cáo của 

Chính phủ đề ra nhiệm vụ đấu tranh quyết liệt để hạn chế, đẩy lùi buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trong phạm vi cả nước.  

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản 

pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác liên quan đến đấu tranh 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả. 
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Những văn bản chỉ đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước về vấn đề đấu tranh 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả có vai trò rất quan 

trọng, là cơ sở pháp lý giúp cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức nhà 

nước thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình và xử lý các hành vi vi phạm 

đối với tổ chức, cá nhân. 

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thường diễn ra 

phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Hải Phòng. Với vị trí 

quan trọng về kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin và an ninh, quốc phòng, là 

đầu mối giao thông đường biển phía Bắc với lợi thế cảng nước sâu nên vận tải 

biển rất phát triển, là trung tâm kinh tế trọng điểm phía bắc, các hoạt động 

kinh doanh, thương mại, giao thương hàng hóa, dịch vụ diễn ra sôi động. Bên 

cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh lành mạnh, hợp pháp là diễn biến của 

tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất hàng giả, hàng kém chất 

lượng diễn ra phức tạp, nơi đây được xem là địa bàn trọng điểm trong cuộc 

chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Trước tình hình đó, các cấp ủy đảng, chính quyền ở Hải Phòng đã lãnh 

đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng của Hải Phòng phối hợp chặt chẽ thực 

hiện nghiêm túc, quyết liệt đấu tranh hiệu quả với các đối tượng có những 

hành vi phạm pháp luật. Các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh 

tra, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển... tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm 

trong hoạt động thương mại, triệt để phá các tụ điểm tập kết, kinh doanh hàng 

nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, tập 

trung xử lý các đường dây, ổ nhóm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu nhằm kịp 

thời ngăn chặn vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả tại các cửa hàng 

kinh doanh, các điểm tập kết chứa hàng lậu, kho tàng, bến bãi, các đầu mối 

giao nhận hàng hóa trên các tuyến đường, qua đó phát hiện hàng giả, hàng 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào thành phố. 

http://www.tinhaiphong.vn/van-hoa-xa-hoi/26944-hai-phong-phong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-dip-cuoi-nam-ky-2.html
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Kết quả của công tác này đã được đánh giá rất cao, hàng năm phát 

hiện, bắt giữ và xử lý hàng nghìn vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính nộp 

ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, kiến nghị xử lý nhiều đối tượng. Tuy 

nhiên, cuộc chiến chống buôn lậu và gian lận thương mại ở Hải Phòng thực 

chất vẫn còn rất cam go, khó khăn, phức tạp, nguyên nhân xuất phát từ những 

thực trạng sau: Tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu 

ngày càng có những diễn biến khó lường, đặc biệt gia tăng vào dịp cuối năm 

và Tết nguyên đán, các đối tượng vi phạm có các phương thức, thủ đoạn ngày 

càng tinh vi, có tổ chức và chuyên nghiệp cao để đối phó với sự kiểm tra, 

kiểm soát của các cơ quan chức năng. Hệ thống các văn bản pháp lý quy định 

về vấn đề chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn chưa nhiều, các 

quy định chưa cụ thể, đầy đủ về các nội dung liên quan đến buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả, các chế tài áp dụng khi xử phạt các hành vi vi phạm 

chưa nghiêm, chưa phát huy được tính răn đe; chức năng, nhiệm vụ của cán 

bộ công chức trong lực lượng tham gia thực hiện chống buôn lậu, gian lận 

thương mại chưa được quy định cụ thể rõ ràng; Cùng với đó là chế độ đãi ngộ 

nghề nghiệp, phương tiện, trang thiết bị phục vụ thực thi nhiệm vụ của cán bộ 

công chức trong lực lượng tham gia thực hiện chống buôn lậu, gian lận 

thương mại chưa đầy đủ, hiện đại...Những yếu tố đó có tác động lớn đến hiệu 

quả của công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại ở 

thành phố Hải Phòng. 

Với lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài “Pháp luật về phòng, chống 

gian lận thương mại từ thực tiễn thành phố Hải Phòng” làm đề tài luận văn 

thạc sỹ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. 
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2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về các khía cạnh khác nhau liên 

quan đến Pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại làm cơ sở lý luận và 

nguồn tham khảo cho đề tài, cụ thể: 

- Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật ở Việt Nam, Nxb Chính trị 

quốc gia, năm 2009, sách chuyên khảo của PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan. 

- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hiện pháp luật, Nxb Chính 

trị quốc gia, năm 2010, sách chuyên khảo của PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh. 

- Thực hiện pháp luật của cá nhân, công dân trong bối cảnh xây dựng 

nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay, Tạp chí Luật học, số 01/2015, bài 

báo khoa học của GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế. 

- Các yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật của công dân ở nước ta 

hiện nay, Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Luật học, tập 31, số 3(2015) trang 26-

31, bài viết của GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế. 

- Thực hiện pháp luật Hải Quan của Cục Hải Quan thành phố Hà Nội 

trong điều kiện hội nhập quốc tế, năm 2011, của thạc sĩ của Nguyễn Mạnh 

Hùng. 

- Một số giải pháp tăng cường đấu tranh chống hàng giả và gian lận 

thương mại, Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính, Số 12/2010, tr. 36 – 39, 

bài viết của Nguyễn Minh Hải. 

- Hải quan Quảng Ninh đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận 

thương mại qua biên giới, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, số chuyên 

đề 9/2014, tr. 86 – 89, bài viết của Nguyễn Văn Nghiên. 

- Chống gian lận thương mại qua giá trị hải quan, Nghề Luật. Học 

viện Tư pháp, Số 2/2015, tr. 33, bài viết của Nguyễn Thị Lan Hương. 

- Trách nhiệm hành chính đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thương mại qua thực tiễn ở tỉnh Lạng Sơn của thạc sĩ Trần Mạnh Hùng. 

http://lib.hlu.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=22608&VolumnID=0
http://lib.hlu.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=22608&VolumnID=0
http://lib.hlu.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=38287&VolumnID=0
http://lib.hlu.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=38287&VolumnID=0
http://lib.hlu.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=40474&VolumnID=0
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Các công trình nghiên cứu trên ở các mức độ khác nhau đều có đề cập 

vấn đề pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại nói chung nhưng chưa có 

công trình nào nghiên cứu cụ thể và trực tiếp đến vấn đề pháp luật về phòng, 

chống gian lận thương mại từ thực tiễn thành phố Hải Phòng. Các đề tài, bài 

biết mới chỉ đề cập đến những vấn đề riêng hoặc ở một số khía cạnh nhất định, 

rời rạc đến pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại. Vì vậy, vấn đề 

pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại từ thực tiễn thành phố Hải 

Phòng là vấn đề cần được nghiên cứu. Đó cũng chính là một trong những lý do 

tác giả chọn vấn đề này làm đề tài luận văn cao học Luật của mình. 

 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận văn là nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm cơ bản của 

pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại; đánh giá thực trạng qua thực 

tiễn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại tại thành phố 

Hải Phòng; từ đó đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm thực hiện pháp luật về 

phòng, chống gian lận thương mại một cách có hiệu quả nhất. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu nhằm hướng đến làm sáng tỏ những nhiệm vụ sau : 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về pháp luật phòng, chống gian lận thương 

mại: khái niệm, đặc điểm, hình thức, các nhân tố tác động đến pháp luật 

phòng chống gian lận thương mại 

- Nghiên cứu tình hình gian lận thương mại, thực tiễn thực hiện pháp 

luật về phòng, chống gian lận thương mại ở thành phố Hải Phòng. 

- Đề xuất quan điểm, giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về phòng, 

chống gian lận thương mại ở nước ta hiện nay. 
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đề tài nghiên cứu về pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng chống 

gian lận thương mại. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: Đề tài nghiên cứu về pháp luật về chống, gian lận 

thương mại ở thành phố Hải Phòng. 

- Về thời gian: Số liệu thu thập từ năm 2012 đến năm 2015. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp 

như phương pháp lô gic, phương pháp phân tích, phương pháp liệt kê, phương 

pháp so sánh, phương pháp chuyên gia... Ngoài ra, đề tài còn được thực hiện 

trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phép biện 

chứng duy vật khoa học và biện chứng khoa học lịch sử, tư tưởng Hồ Chí 

Minh và những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng Nhà 

nước pháp quyền. 

Trong số các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu thì phương 

pháp phân tích, phương pháp thống kê được sử dụng chủ yếu. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn  

6.1. Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa lý 

luận và thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống 

gian lận thương mại. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn: Góp phần nghiên cứu áp dụng một số giải 

pháp đảm bảo thực hiện pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại ở 

thành phố Hải phòng nói riêng và cả nước nói chung. 
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7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội 

dung luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp luật về phòng, chống gian 

lận thương mại 

Chương 2: Thực tiễn thực hiện Pháp luật về phòng, chống gian lận 

thương mại ở thành phố Hải Phòng 

Chương 3: Quan điểm và những giải pháp cơ bản đảm bảo thực hiện 

pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT 

VỀ PHÒNG, CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 

 

          1.1. Khái niệm và các hình thức gian lận thương mại 

1.1.1. Khái niệm gian lận thương mại  

Gian lận thương mại (GLTM) là một hiện tượng mang tính lịch sử. Ở 

đâu có sản xuất hàng hóa, các sản phẩm được mang ra trao đổi trên thị trường, 

có người mua, người bán nhằm thực hiện phần giá trị được kết tinh trong 

hàng hóa thì GLTM cũng xuất hiện. Ở Việt Nam, GLTM không phải là vấn 

đề mới, từ xa xưa, ông cha ta đã đúc kết hành vi GLTM thành câu: "Buôn 

gian, bán lận" để chỉ những mặt trái của việc buôn bán, để mọi người cảnh 

giác với thủ đoạn, mánh khóe, lừa dối khách hàng của các gian thương. 

Theo từ điển tiếng Việt, gian lận là hành vi thiếu trung thực, dối trá, 

mánh khoé nhằm lừa gạt người khác. Theo nghĩa rộng gian lận là việc xuyên 

tạc sự thật, thực hiện các hành vi không hợp pháp nhằm lường gạt, dối trá để 

thu được một lợi ích nào đó, biểu hiện tiêu biểu của gian lận là: chiếm đoạt, 

lừa đảo và ăn cắp. 

Hành vi buôn gian, bán lận trong dân gian được hiểu bao gồm một số 

hành vi, thủ đoạn đơn giản như hàng xấu nói tốt, hàng ít nói nhiều, rẻ nói đắt, 

cân đo, đong đếm sai, buôn bán hàng cấm, lén lút trốn lậu thuế, lẩn tránh sự 

kiểm soát của Nhà nước, buôn lậu, lừa đảo, hối lộ, lấy cắp bí mật sản xuất, 

cạnh tranh tiêu cực phi kinh tế... Mục đích của hành vi GLTM là nhằm thu 

được lợi nhuận không chính đáng, trên sức lao động và quyền, lợi ích của cá 

nhân, tổ chức. 

Theo pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có tài liệu nào quy định một 

cách đầy đủ khái niệm về gian lận thương mại, ở  nhiều văn bản, các nhà làm 
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luật cũng đã đưa ra nhận thức các hành vi rất khác nhau của gian lận thương 

mại, thường là để chung trong các quy định về “hành vi buôn lậu và gian lận 

thương mại và làm hàng giả”. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật nhìn chung 

nói đến hành vi GLTM trong lĩnh vực tài chính, trong khi đó cón rất nhiều 

lĩnh vực nơi diễn ra hành vi thương mại; hàng loạt vấn đề GLTM liên quan 

đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; an toàn 

vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng... lại không được nêu lên hoặc lại 

nằm rải rác ở các văn bản khác, hoặc thậm chí không được hướng dẫn để 

“nhận diện” một cách cụ thể.  

Theo chuyên gia pháp lý Lê Cao: "khái niệm về gian lận thương mại chưa 

được định nghĩa một cách cụ thể trong pháp luật Việt Nam hiện nay, nhưng ở 

một số văn bản, các nhà làm luật đã cố gắng “nhận diện” các hành vi rất khác 

nhau của gian lận thương mại. Cách nhận diện hành vi gian lận thương mại mỗi 

bộ ngành mỗi kiểu, mỗi lĩnh vực một sự xác định đã khiến cho tình hình quản lý 

có thể bị rối bời cần sự thống nhất, khái quát cao để có thể xác định rõ hành vi 

gian lận thương mại, thậm chí hình sự hóa hành vi gian lận thương mại trong các 

điều luật của Bộ luật hình sự một cách cụ thể hơn hiện nay". 

Xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu trong phạm vi của đề tài, tác giả luận 

văn cho rằng, có thể hiểu gian lận thương mại như sau: 

 Gian lận thương mại là hành vi có tính chất không trung thực, lừa dối, 

gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, nhà nước và 

xã hội, được quy định về nguyên tắc trong các văn bản pháp luật, nhằm mục 

đích trục lợi trong hoạt động thương mại. 

 1.1.2. Hình thức gian lận thương mại 

Theo tài liệu số 36623 ngày 28/5/1995 của Hội nghị Quốc tế lần thứ V 

của Tổ chức Hải quan thế giới về chống gian lận thương mại do WCO họp tại 
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Brussels (Bỉ) đã khẳng định gian lận thương mại tồn tại dưới 16 hình thức 

sau: 

1- Buôn lậu hàng hóa qua biên giới hoặc ra khỏi kho Hải quan; 

2- Khai báo sai chủng loại hàng hoá; 

3- Khai tăng, giảm giá trị hàng hóa; 

4- Lợi dụng chế độ ưu đãi xuất xứ (kể cả chế độ hạn ngạch thuế); 

5- Lợi dụng chế độ ưu đãi hàng gia công; 

6- Lợi dụng chế độ tạm nhập tái xuất; 

7- Lợi dụng yêu cầu về giấy phép xuất nhập khẩu; 

8- Lợi dụng chế độ quá cảnh (mang hàng hóa quá cảnh để tiêu dùng ở 

nước hàng đi qua); 

9- Khai sai về số lượng, trọng lượng, chất lượng hàng hóa; 

10- Lợi dụng chế độ mục đích sử dụng, kể cả buôn bán trái phép hàng 

được ưu đãi thuế (Lợi dụng sự ưu đãi của Chính phủ về thuế xuất khẩu dành 

cho những đối tượng sử dụng nhất định); 

11- Vi phạm đạo luật về diễn giải thương mại hoặc quy định về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; 

12- Sản xuất và lưu thông hàng giả, hàng ăn cắp mẫu mã; 

13- Hàng giao dịch buôn bán không có sổ sách; 

14- Yêu cầu giả, khống việc hoàn hoặc truy hoàn thuế Hải quan (kể cả 

làm chứng từ giả về hàng đã xuất khẩu); 

15- Kinh doanh "ma", đăng ký kinh doanh lậu nhằm hưởng tín dụng 

trái phép; 

16- Thanh lý có chủ đích (nghĩa là thành lập Công ty kinh doanh một 

thời gian ngắn, để nợ thuế, khi số tiền nợ thuế lên cao thì tuyên bố thanh lý để 

tránh nộp thuế, giám đốc Công ty đó thành lập Công ty mới ngay sau đó với 

cùng ý định. Loại gian lận này còn được gọi là "Hội chứng phượng hoàng"). 
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Hội nghị cũng đề cập đến hành vi GLTM trong việc sử dụng công nghệ 

thông tin, gian lận thương mại trong các sản phẩm sơ chế có chất lượng cao. 

Ngoài ra, GLTM còn biểu hiện trong việc chuyển tải hàng hóa. Đó là 

việc thông qua một nước thứ 3 để che dấu nguồn gốc thực sự của hàng hóa 

nhằm che mắt Hải quan nước nhập khẩu. Trong trường hợp này, nước thứ 3 là 

nước cung cấp tài liệu giả hoặc dùng các thủ đoạn thay đổi nguồn gốc hàng từ 

nước xuất khẩu sang nước quá cảnh. Đến khi hàng được nhập vào nước nhập 

khẩu sẽ tránh được các quy định hạn chế mặt hàng của nước nhập khẩu như: 

hạn ngạch, chế độ ưu đãi, bản quyền sản xuất... 

Cách phân loại trên là kết quả nghiên cứu các vấn đề thực tiễn trong 

nhiều năm của hoạt động thương mại quốc tế ở nhiều nước trên thế giới, thể 

hiện thực tiễn về GLTM thế giới, trong đó có Việt Nam. Tình hình thực tế ở 

nước ta thời gian qua cũng cho thấy các thủ đoạn GLTM trong hoạt động 

thương mại quốc tế cũng chính là các hình thức đã xác định như đã nêu trên.  

Như vậy, theo các hình thức GLTM nói trên thì buôn lậu, sản xuất, 

kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận về số lượng, 

trọng lượng, chất lượng hàng hoá, vi phạm về sở hữu trí tuệ... là gian lận 

thương mại.  

 Hiện nay, theo Bộ luật Hình sự Việt Nam và Thông tư tư 93/2010/TT-

BTC, ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ tài chính hướng dẫn xác định các 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, 

GLTM và hàng giả thì buôn lậu không phải là gian lận thương mại.  

Theo phạm vi của đề tài luận văn, tác giả chủ yếu tiếp cận hành vi 

GLTM bao gồm: kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm số 

lượng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=93%2f2010%2fTT-BTC&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=93%2f2010%2fTT-BTC&area=0&type=0&match=True
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 Để nhận diện hành vi GLTM, có thể thấy các chủ thể thường sử dụng 

các hành vi như lừa dối khách hàng thông qua vi phạm trong lĩnh vực đo 

lường (việc cân, đo, đong, đếm) phổ biến như gian lận trong kinh doanh xăng 

dầu, dịch vụ vận chuyển, hàng tiêu dùng, vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ 

sinh thực phẩm; vi phạm trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa đánh 

tráo nhãn mác, lấy cắp bí mật kinh doanh; trốn thuế; và rất nhiều các dạng 

hành vi khác nhau nhằm lẩn tránh sự kiểm soát của Nhà nước để thu lợi bất 

chính, dối lừa khách hàng.  

1.2. Khái niệm pháp luật phòng, chống gian lận thương mại 

Pháp luật về phòng, chống GLTM là tổng thể các quy định do nhà nước 

ban hành quy định về hành vi gian lận thương mại, các hình thức xử lý hành 

vi gian lận thương mại, quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 

trong kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa, xử lý gian lận thương mại, các quy 

định mang tính chất bắt buộc chung và được bảo đảm thực hiện bằng quyền 

lực nhà nước. 

Nội dung của pháp luật xác định hành vi nào là GLTM, thẩm quyền của 

các cơ quan của nhà nước trong công tác phòng, chống GLTM, trình tự, thủ 

tục xử lý GLTM, đồng thời quy định trách nhiệm và cơ chế để phát huy vai 

trò của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia vào công tác phòng, chống 

GLTM. Pháp luật về phòng, chống GLTM có thể được hiểu theo nghĩa rộng, 

đó là các quy định góp phần vào việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý gian lận 

thương mại.  

Hiện nay, các quy phạm pháp luật về phòng, chống GLTM được quy 

định nằm rải rác ở nhiều văn bản của nhiều ngành luật khác nhau, có thể kể ra 

các văn bản như sau: Bộ luật dân sự năm 2005, Luật thương mại năm 2005, 

Luật quản lý thuế  năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), Luật hải quan năm 

2001, Luật cạnh tranh năm 2004, Luật kế toán năm 2003, Luật quảng cáo năm 



13 

2012, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Luật sở hữu trí tuệ 

năm 2005, Luật Giá năm 2012, Luật đo lường năm 2011, Quyết định số 

127/QĐ-TTg, ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ và được sửa đổi bổ 

sung bằng Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg, ngày 14/2/ 2008 về việc thành lập 

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Quyết định 

34/2007/QĐ-TTg, ngày 12/3/2007 về việc ban hành quy chế thành lập, tổ 

chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, Quyết định số 

65/2010/QĐ-TTg, ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ nay được thay 

thế bằng Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế về trách 

nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước 

trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương 

mại, phối hợp hoạt động với các cơ quan trong Ban chỉ đạo 127, Nghị định 

107/2008/NĐ-CP, ngày 22/9/2008 quy định xử phạt hành chính các hành vi 

đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận 

thương mại, Nghị định 41/2009/NĐ-CP, ngày 5/5/2009 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 

89/2002/NĐ-CP, ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát 

hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, Nghị định số 185/2004/NĐ-CP, ngày 

04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

toán, Nghị định số 169/2004/NĐ-CP, ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, Nghị định số 

124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

185/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thương mại, sản xuất, buôn bán hành giả; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 

30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống 

buôn lậu thuốc lá;  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=107%2f2008%2fN%c4%90-CP%2c&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=107%2f2008%2fN%c4%90-CP%2c&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=107%2f2008%2fN%c4%90-CP%2c&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41%2f2009%2fN%c4%90-CP%2c&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41%2f2009%2fN%c4%90-CP%2c&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=89%2f2002%2fN%c4%90-CP...&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=89%2f2002%2fN%c4%90-CP...&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=89%2f2002%2fN%c4%90-CP...&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=89%2f2002%2fN%c4%90-CP...&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=89%2f2002%2fN%c4%90-CP...&area=0&type=0&match=True


14 

1.3. Những đặc điểm cơ bản của pháp luật về phòng, chống gian 

lận thương mại 

Pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại cũng mang đặc điểm 

chung của pháp luật, bao gồm các đặc điểm sau: 

- Pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại là các quy định của 

nhà nước về phòng, chống gian lận trong hoạt động thương mại. Theo Điều 3, 

Luật Thương mại thì “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích 

sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến 

thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”. Do vậy, pháp 

luật về phòng, chống gian lận thương mại có phạm vi áp dụng trong lĩnh vực 

mua bán hàng hoá (có sự trao đổi hàng hóa và tiền), cung ứng dịch vụ (có 

việc thực hiện dịch vụ và thanh toán cho việc nhận dịch vụ), xúc tiến thương 

mại (bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới 

thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại).  

- Pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại quy định về những 

hành vi gian lận thương mại trong các lĩnh vực khác nhau như tài chính, tiêu 

chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, 

sở hữu trí tuệ... Hiện nay pháp luật Việt Nam nhìn chung nói đên gian lận 

thương mại chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, các lĩnh vực khác được quy định 

nằm rải rác trong nhiều văn bản khác nhau:  

Điều 320, Luật Thương mại 2005 quy định các hành vi vi phạm pháp 

luật về thương mại bao gồm: a) Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh; 

giấy phép kinh doanh của thương nhân; thành lập và hoạt động của Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam và của thương nhân 

nước ngoài; b) Vi phạm quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong nước 

và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái 

nhập; chuyển khẩu; quá cảnh; c) Vi phạm chế độ thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ 
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và báo cáo kế toán; d) Vi phạm quy định về giá hàng hóa, dịch vụ; đ) Vi 

phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu; e) Buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả 

hoặc nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho sản xuất hàng giả, kinh doanh trái 

phép; g) Vi phạm các quy định liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ 

kinh doanh trong nước và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu; h) Gian 

lận, lừa dối khách hàng khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; i) Vi phạm 

các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; k) Vi phạm 

quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong 

nước và xuất khẩu, nhập khẩu; l)Vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa; m) 

Các vi phạm khác trong hoạt động thương mại theo quy định của pháp 

luật[25]. 

Thông tư 93/2010/TT-BTC hướng dẫn việc xác định các hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả quy định 53 hành vi buôn lậu, GLTM trong lĩnh vực hải 

quan, 20 hành vi GLTM trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí, 20 hành vi GLTM 

trong lĩnh vực giá, 34 hành vi GLTM trong lĩnh vực kế toán, 55 hành vi 

GLTM trong lĩnh vực bảo hiểm, 05 hành vi GLTM trong việc in, phát hành, 

sử dụng, quản lý hoá đơn.  

- Chủ thể thực hiện pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại là 

các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng phòng, chống gian lận thương 

mại: Quản lý thị trường, Công an, Bộ đội biên phòng, Quân sự, Hải quan, 

Cảnh sát biển, Cơ quan đo lường chất lượng, Thuế. 

- Đối tượng áp dụng của pháp luật là các thương nhân, các cá nhân hoạt 

động thương mại có hành vi gian lận. 

- Pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại quy định về các biện 

pháp phòng, chống gian lận thương mại và hình thức xử lý hành vi gian lận 
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thương mại; trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt 

động đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại. Tuy nhiên, các quy định 

này chưa được quy định thống nhất, rõ ràng trong một loại văn bản cụ thể, 

thường nằm rải rác hoặc lồng ghép trong văn bản chuyên ngành quy định về 

chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành trong hệ thống các cơ quan có thẩm 

quyền thực hiện công tác phòng, chống gian lận thương mại. 

1.4. Các nhân tố tác động đến pháp luật về phòng, chống gian lận 

thương mại  

Nội dung của pháp luật về phòng, chống GLTM chịu ảnh hưởng của 

nhiều nhân tố khác nhau, trong đó phải kể đến những nhân tố sau: 

Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 

Đường lối, chính sách của Đảng được coi là nhân tố tác động quan 

trọng đến pháp luật về PCGLTM; Việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả là chủ trương nhất quán của Đảng, nhằm bảo vệ người tiêu dùng, sức 

khỏe nhân dân, sản xuất trong nước, chống thất thu ngân sách. Đòi hỏi đặt ra 

là sự ổn định về đường lối, chủ trương, quan điểm thống nhất. 

Trong những năm gần đây, chủ trương, quan điểm, đường lối đó của 

Đảng về PCGLTM ngày càng được thể hiện quyết liệt và rõ ràng trong các 

văn bản như: Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Nghị quyết số 

78/2014/NQ ngày 10/11/2014 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 có 

nội dung: giao cho Chính phủ: “Đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; thu hồi kịp thời các khoản thu 

được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; giảm nợ đọng thuế. ...”; 

Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 về việc  mạnh công tác 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình 

mới.... 
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Trên cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng về PCGLTM, Nhà nước thể 

chế hoá thành pháp luật, kịp thời ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản 

pháp luật  liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả và tổ chức thực hiện trong thực tế. Nội dung các quy định trong các 

văn bản quy phạm pháp luật quy định về PCGLTM  phải phù hợp, không 

được trái với đường lối, chính sách của Đảng.  

Các tư tưởng, học thuyết pháp lý 

Các tư tưởng học thuyết pháp lý cũng là một nhân tố ảnh hưởng khá 

lớn đến nội dung của pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống 

GLTM nói riêng. Học thuyết pháp lý là hệ thống các quan điểm lý luận khoa 

học hoàn chỉnh về những vấn đề nhà nước và pháp luật, học thuyết pháp lý 

biểu hiện ở cấp độ cao của ý thức pháp luật, tức là những ý niệm của con 

người về hệ thống các thể chế và thiết chế nhà nước. 

Về mặt cấu trúc, học thuyết pháp lý gồm các khái niệm, phạm trù, quy 

luật vận động khách quan, những mối liên hệ phổ biến về các hiện tượng nhà 

nước và pháp luật. Học thuyết pháp lý có thể luận giải về nhà nước và pháp 

luật đã qua, nhà nước và pháp luật đang tồn tại hay chủ trương, kiến giải về 

mô hình nhà nước và pháp luật trong tương lai. Các tư tưởng học thuyết pháp 

lý chủ yếu cần nói đến là Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tư 

tưởng về xây dựng Nhà nước pháp quyền; tư tưởng về xây dựng kinh tế thị 

trường theo định hướng XHCN… 

Học thuyết Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật đem lại một cách 

nhìn toàn diện, khách quan, biện chứng và duy vật về những vấn đề chung 

như nguồn gốc, bản chất, vai trò, chức năng của các kiểu nhà nước trong lịch 

sử và đặc biệt là đối với nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chuyển sang 

nền kinh tế thị trường, chúng ta phải chuyển đổi tổ chức bộ máy, phương thức 

hoạt động của nhà nước và xây dựng hệ thống pháp luật mới theo hướng hội 
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nhập quốc tế. Pháp luật về phòng, chống GLTM phải được xây dựng và bổ 

sung trên cơ sở tư tưởng lợi ích, trách nhiệm và quyền con người. Từ đó lợi 

ích của người tiêu dùng được bảo đảm cũng như nâng cao được vai trò của 

các cơ quan chức năng trong quá trình phòng, chống các hoạt động gian lận 

thương mại đang diễn ra tại Việt Nam. 

Hội nhập quốc tế, chúng ta cũng cần tránh xu hướng du nhập một cách 

rập khuôn máy móc các học thuyết pháp lý nước ngoài vì điều đó không phải 

lúc nào cũng đem lại sự tương thích với điều kiện kinh tế - xã hội và truyền 

thống văn hoá Việt Nam. Việc tiếp thu và giao thoa giữa các nền văn hóa trên 

thế giới là điều khách quan nhưng nền pháp luật Việt Nam ngày nay vẫn cần 

phải căn bản dựa trên nền tảng truyền thống dân tộc Việt.  

Nhu cầu quản lý kinh tế- xã hội 

Nhu cầu quản lý kinh tế - xã hội cũng là một trong những nhân tố quan 

trọng tác động đến pháp luật PCGLTM, một trong những cơ sở để xây dựng, 

ban hành pháp luật.  

Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ 

nghĩa, ngày nay trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, ngoài những 

thành tựu đáng ghi nhận về sự tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cũng phải đối mặt 

với rất nhiều khó khăn, cản trở phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế đất 

nước. Một trong những nguyên nhân tác động tiêu cực đến nền sản xuất trong 

nước và ảnh hưởng đến thương mại quốc tế là sự tồn tại và gia tăng tình trạng 

buôn lậu và gian lận thương mại. Đó chính là một trong những nguyên nhân 

chính gây hại nghiêm trọng đến nền kinh tế của một quốc gia. Nó làm suy yếu 

các ngành công nghiệp, nền sản xuất địa phương, không khuyến khích hàng hóa 

nhập khẩu hợp pháp và giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. 

Để tổ chức quản lý nền kinh tế đất nước, thúc đẩy sản xuất, khuyến 

khích và tạo chỗ đứng vững chắc cho hàng hóa hợp pháp, Nhà nước phải ban 
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hành các quy định pháp luật cụ thể nhằm xây dựng đồng bộ các loại thị 

trường, trong đó có thị trường hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả. 

Các quy định của pháp luật phải được ban hành kịp thời để điều chỉnh 

các hành vi liên quan đến gian lận thương mại, đảm bảo việc quản lý chặt chẽ 

các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

Trình độ xây dựng văn bản pháp luật về phòng chống gian lận 

thương mại 

Pháp luật đảm bảo tính khả thi, được cuộc sống chấp nhận, pháp luật 

xây dựng phù hợp với điều kiện lịch sử, kinh tế xã hội.. đòi hỏi kỹ thuật lập 

pháp cao, việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về PCGLTM thể hiện 

được đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp 

pháp, thể hiện đầy đủ ý chí và lợi ích của Nhà nước. Do vậy trình độ xây 

dựng văn bản pháp luật là nhân tố tác động rất quan trọng đến pháp luật về 

phòng chống gian lận thương mại, chủ thể tham gia vào quá trình soạn thảo, 

ban hành, sửa đổi hay bãi bỏ các văn bản pháp luật phải tuân theo các nguyên 

tắc trong quá trình ban hành văn bản, có sự hiểu biết đầy đủ, sâu sắc về lĩnh 

vực thương mại và phòng chống gian lận thương mại để xây dựng pháp luật 

chuẩn mực, theo quan điểm đường lối của Đảng, sát với tình hình thực tế, dự 

liệu được khả năng tình huống có thể phát sinh trong tương lai để ban hành 

các văn bản pháp luật đón trước, tránh việc ban hành pháp luật về PCGLTM 

hời hợt, không phù hợp với thực tế, chống chéo, mâu thuẫn, không điều chỉnh 

kịp thời các vi phạm về gian lận thương mại. 

Trình độ dân trí, phong tục tập quán  

Trình độ dân trí và phong tục tập quán cũng là một trong những nhân tố 

tác động đến pháp luật về PCGLTM. Trình độ dân trí cao và phong tục tập 

quán tiến bộ sẽ tác động tích cực đến pháp luật về PCGLTM, trình độ dân trí 
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càng cao và việc tiếp cận pháp luật của người dân được đầy đủ thì pháp luật 

đạt được hiệu quả của quản lý khi mà người dân hiểu và thực hiện dễ dàng. 

Ngược lại, trình độ dân trí thấp và phong tục tập quán lạc hậu thì sự tiếp cận 

pháp luật của người dân, việc hiểu biết về pháp luật của người dân không 

được đầy đủ, có thể dẫn đến cách hiểu lệch lạc về pháp luật dẫn đến giá trị 

thượng tôn của pháp luật không được coi trọng. 

Thực tế, trong lĩnh vực thương mại, giao lưu buôn bán hàng hóa thì 

nhận thức của một bộ phận nhân dân về hàng lậu, hàng trôi nổi, không rõ 

nguồn gốc chưa cao; còn tâm lý ham rẻ, sính hàng ngoại, đó chính là môi 

trường để nảy sinh tình trạng gian lận thương mại, kinh doanh bất hợp pháp. 

Để nâng cao trình độ dân trí, khuyến khích các phong tục tập quán tiến 

bộ, phù hợp phụ thuộc rất lớn vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật của cơ quan, tổ chức của nhà nước để người dân đón nhận pháp luật 

nói chung và pháp luật về PCGLTM nói riêng một cách dễ dàng, cơ quan nhà 

nước, cán bộ, công chức nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

quần chúng nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả. Người dân chỉ đồng thuận và ủng hộ sự tồn tại của pháp luật, chấp hành 

các quy định của pháp luật khi mà hiểu rõ các quy định của pháp luật và khi 

đó pháp luật mới phát huy được giá trị của nó trong đời sống thực tiễn. 

 

Kết luận chương 1 

 Qua nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp luật về phòng, chống 

gian lận thương mại nhận thấy gian lận thương mại là hành vi nguy hiểm cho 

xã hội, hậu quả của nó là rất lớn đối với sức khỏe, tính mạng con người, đối 

với nền kinh tế quốc gia, việc gian lận được thực hiện dưới nhiều hình thức, 

thủ đoạn khác nhau.  
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 Đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại là một hoạt động quan 

trọng trong chức năng quản lý nhà nước, là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phát hiện, ngăn chặn, đầy 

lùi, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Hệ thống 

pháp luật quy định về phòng, chống gian lận thương mại có những đặc điểm 

cơ bản và cũng giống như các ngành luật khác chịu tác động của các nhân tố 

như đường lối, chính sách của Đảng, nhu cầu quản lý kinh tế- xã hội, các tư 

tưởng học thuyết pháp lý, trình độ xây dựng văn bản pháp luật, ý thức trình độ 

của con người, phong tục tập quán. 

 Nghiên cứu về những vấn đề lý luận và pháp luật về phòng, chống gian 

lận thương mại làm cơ sở để tác giả đánh giá về thực trạng thực hiện pháp 

luật về phòng, chống gian lận thương mại ở thành phố Hải Phòng trong phần 

chương 2. 
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Chương 2 

THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG GIAN 

LẬN THƯƠNG MẠI Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

2.1. Thực trạng pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại 

Hệ thống pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại của Việt 

Nam hiện nay nhìn chung còn tản mạn trong nhiều loại văn bản, chưa được 

quy định đầy đủ thành một văn bản Luật về phòng, chống gian lận thương 

mại cụ thể như nhiều ngành luật khác, chưa có một văn bản thống nhất quy 

định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ về hành vi gian lận thương mại, về các biện pháp 

phòng, chống gian lận thương mại, các hình thức xử lý hành vi gian lận 

thương mại, trách nhiệm của các cơ quan có chức năng phòng chống gian lận 

thương mại... Có thể kể ra các văn bản như sau: Bộ luật dân sự năm 2005, 

Luật thương mại năm 2005, Luật quản lý thuế  năm 2006 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2012), Luật hải quan năm 2001, Luật cạnh tranh năm 2004, Luật kế toán 

năm 2003, Luật quảng cáo năm 2012, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

năm 2010, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Giá năm 2012, Luật đo lường 

năm 2011, Quyết định số 127/QĐ-TTg, ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính 

phủ và được sửa đổi bổ sung bằng Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg, ngày 

14/2/ 2008 về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận 

thương mại, Quyết định 34/2007/QĐ-TTg, ngày 12/3/2007 về việc ban hành 

quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, 

Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg, ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

nay được thay thế bằng Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg về việc ban hành 

Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản 

lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian 

lận thương mại, phối hợp hoạt động với các cơ quan trong Ban chỉ đạo 127, 
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Nghị định 107/2008/NĐ-CP, ngày 22/9/2008 quy định xử phạt hành chính các 

hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và 

gian lận thương mại, Nghị định 41/2009/NĐ-CP, ngày 5/5/2009 của Chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, Nghị 

định 89/2002/NĐ-CP, ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, 

phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, Nghị định số 185/2004/NĐ-CP, ngày 

04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

toán, Nghị định số 169/2004/NĐ-CP, ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, Nghị định số 

124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

185/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thương mại, sản xuất, buôn bán hành giả; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 

30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống 

buôn lậu thuốc lá;  

2.2. Các nhân tố tác động đến thực hiện pháp luật về phòng, chống  

gian lận thương mại ở thành phố Hải Phòng 

Việc thực hiện pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại có tác 

động của các nhân tố sau đây: 

- Hệ thống pháp luật 

Hệ thống pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại tác động trực 

tiếp đến việc thực hiện pháp luật, nếu các quy định của pháp luật phù hợp với 

đường lối chính sách, rõ ràng, dễ hiểu, các văn bản không chống chéo, mâu 

thuẫn thì việc thực hiện pháp luật sẽ đạt được hiệu quả cao, tính khả thi của 

pháp luật không bị hạn chế, ngược lại nếu quy định pháp luật không rõ ràng, 

chồng chéo, mâu thuẫn, có nhiều kẽ hở thì dễ bị lợi dụng và khó khăn cho 

việc thực hiện pháp luật và pháp luật không có tính khả thi. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=107%2f2008%2fN%c4%90-CP%2c&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=107%2f2008%2fN%c4%90-CP%2c&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=107%2f2008%2fN%c4%90-CP%2c&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41%2f2009%2fN%c4%90-CP%2c&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41%2f2009%2fN%c4%90-CP%2c&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=89%2f2002%2fN%c4%90-CP...&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=89%2f2002%2fN%c4%90-CP...&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=89%2f2002%2fN%c4%90-CP...&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=89%2f2002%2fN%c4%90-CP...&area=0&type=0&match=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=89%2f2002%2fN%c4%90-CP...&area=0&type=0&match=True
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Từ thực tiễn pháp luật như vậy có tác động đến hiệu quả của việc thực 

hiện pháp luật về phòng, chống  gian lận thương mại ở thành phố Hải Phòng 

nói riêng cũng như trong cả nước nói chung. 

- Các thiết chế bảo đảm cho việc thực thi pháp luật, tổ chức thực 

hiện pháp luật 

Các thiết chế bảo đảm cho việc thực thi pháp luật bao gồm các tổ 

chức, các cơ quan và cộng đồng xã hội đảm bảo thực hiện pháp luật về 

PCGLTM. Nếu có một hệ thống các văn bản pháp luật đầy đủ nhưng thiếu 

các thiết chế cần thiết để thực thi các quy định của pháp luật, để đưa pháp luật 

vào cuộc sống thì hệ thống văn bản pháp luật đó cũng trở nên ít ý nghĩa và 

kém hiệu quả.  

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, giải thích, hướng dẫn 

thực hiện pháp luật phòng chống GLTM tạo tiền đề cho việc thực hiện pháp luật 

về phòng chống GLTM. Những hoạt động này cung cấp tri thức, hiểu biết về 

hậu quả của GLTM, xây dựng ý thức và thái độ đúng đắn đối với pháp luật về 

phòng chống GLTM, làm cho các chủ thể nhận thức được quyền và nghĩa vụ 

cũng như trách nhiệm của mình để điều chỉnh hành vi xử sự sao cho phù hợp. 

Vai trò của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện 

pháp luật về phòng, chống GLTM là rất quan trọng nhất là trong hoàn cảnh ý 

thức tuân thủ pháp luật của các đối tượng có trách nhiệm thực hiện pháp luật 

về phòng, chống gian lận thương mại chưa cao.  Hiện nay, có rất nhiều cơ 

quan, nhiều đầu mối trong hệ thống các cơ quan tham gia vào PCGLTM, cụ 

thể: Ngành công thương; Ngành tài chính; Ngành khoa học và công nghệ; 

Ngành y tế; Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngành công an. 

Trong đó Ngành công thương có vai trò quan trong tổ chức thực hiện pháp 

luật về phòng, chống gian lận thương mại. Các lực lượng như: quản lý thị 

trường, hải quan, kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát Biển và Bộ đội Biên phòng có 
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chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

- Trình độ, năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức thực 

hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại ở thành phố Hải 

Phòng  

Yếu tố này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức có trách nhiệm thực thi 

pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại phải am hiểu các nguyên tắc, 

các quy định nói chung và pháp luật về phòng chống gian lận thương mại. 

Thấy rõ được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong thực thi nhiệm 

vụ. Hệ thống văn bản pháp luật không có quy định nào quy định cụ thể những 

hành vi được làm, những hành vi nghiêm cấm đối với cán bộ công chức làm 

nhiệm vụ PCGLTM. Tuy nhiên chủ thể này phải tuân thủ các quy định về 

quyền và nghĩa vụ của người cán bộ, công chức, phải có kiến thức pháp luật 

để đảm nhiệm công việc, công tâm, thạo việc, không tham nhũng, không ức 

hiếp dân.  

Đội ngũ cán bộ, công chức có chức năng, nhiệm vụ trong công tác đấu 

tranh phòng chống gian lận thương mại được bố trí ở nhiều đơn vị công tác 

khác nhau, trong đó có lực lượng quản lý thị trường, có thể ví dụ về một văn 

bản pháp luật quy định về trách nhiệm của công chức trong quản lý thị trường 

như Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 23/01/1995 đó là: “Công chức kiểm soát 

thị trường được giao trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thi hành pháp luật 

trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Khi thừa hành công vụ 

phải tuân thủ pháp luật và quy chế công tác về quản lý thị trường, chịu trách 

nhiệm về hoạt động của mình...” 

Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện 

pháp luật về PCGLTM không trong sạch, trình độ chưa cao, không thạo việc, 

thực hiện kiểm tra nhiều, xử lý ít, gây phiền hà, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, 
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buôn bán hàng giả, yếu kém trong phối hợp xử lý hàng lậu, hàng nhái... tác 

động rất lớn đến thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, coi 

thường pháp luật, ảnh hưởng đến sự nghiêm minh của pháp luật. Như vậy, 

trình độ, năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức là nhân tố quan 

trọng tác động đến thực hiện pháp luật về PCGLTM ở thành phố Hải Phòng. 

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, chính quyền về phòng 

chống gian lận thương mại  ở thành phố Hải Phòng 

 Sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng có vai trò quan trọng tác động 

đến thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại. Trong những năm 

gần đây các cấp ủy Đảng thành phố Hải Phòng đã quán triệt tinh thần chỉ đạo 

của Ban chỉ đạo quốc gia  về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả (Ban chỉ đạo 127, Ban chỉ đại 389), thành lập Ban chỉ đạo 127, Ban chỉ 

đạo 389 thành phố Hải Phòng. Lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng 

của Hải Phòng phối hợp chặt chẽ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt đấu tranh hiệu 

quả với các đối tượng có những hành vi phạm pháp luật. Hàng năm ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành nâng cao vai trò trách nhiệm 

trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phòng chống gian lận 

thương mại  

Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị là nhân tố quan trọng tạo nên 

sức mạnh đồng bộ trong công tác đấu tranh phòng chống gian lận thương mại. 

Mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo lĩnh vực, địa 

bàn khác nhau, quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả là rất cần thiết.  

Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần ban hành các Quy chế về trách 

nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước 

http://www.tinhaiphong.vn/van-hoa-xa-hoi/26944-hai-phong-phong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-dip-cuoi-nam-ky-2.html
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trong công tác quản lý thị trường như Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 

số 96/TTg ngày 18/12/1995, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 thay thế Quyết định số 96/TTg. 

Gần đây nhất, ngày 06/5/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định số 19/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối 

hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh 

phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Quyết định này có 

hiệu lực từ ngày 21 tháng 6 năm 2016 thay thế cho Quyết định số 

65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010. Quy chế quy định rõ trách nhiệm và quan 

hệ phối hợp hoạt động, trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các bộ, ngành, 

địa phương. 

Nội dung phối hợp được thể hiện trong việc: Thực hiện phối hợp trong 

xây dựng kế hoạch, phương án công tác; phát hiện, thu thập, trao đổi thông tin 

tài liệu; tổ chức tuần tra, thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh 

doanh hàng giả, gian lận thương mại; phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; phối hợp trong công tác 

tuyên truyền quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi tiêu 

cực, vi phạm pháp luật, gian lận thương mại và hàng giả, tuyên truyền phổ 

biến cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chấp hành 

các quy định của pháp luật; phối hợp với các doanh nghiệp, Hiệp hội bảo vệ 

người tiêu dùng... Trong nhữn năm qua, thành phố Hải Phòng đã thực hiện 

nghiêm túc quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng 

chống gian lận thương mại. 

 

 



28 

- Ý thức pháp luật của người dân 

Ý thức pháp luật của người dân cũng là nhân tố quan trọng tác động 

đến thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại. 

Ý thức pháp luật chính là thái độ đối với pháp luật, thái độ tôn trọng 

hay coi thường pháp luật. Khi người dân hiểu biết về các quy định của pháp 

luật về buôn lậu, gian lận thương mại và tự giác chấp hành, không thực hiện 

những hành vi mà pháp luật cấm, kịp thời tố giác với cơ quan nhà nước về 

hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện cam kết không 

buôn bán, không tiếp tay cho hàng lậu, hàng kém chất lượng... đó là thái độ 

tôn trọng pháp luật. 

Pháp luật sẽ không có giá trị khi người dân biết về sự tồn tại của pháp 

luật nhưng không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ hoặc cố tình hiểu 

sai, thực hiện sai quy định của pháp luật, đó chính là sự coi thường pháp luật.  

Ý thức pháp luật được hình thành có thể do tác động của yếu tố xã hội, 

hệ tư tưởng, văn hóa, đạo đức, tập quán truyền thống, các điều kiện kinh tế xã 

hội. Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất là từ chính sự nghiêm minh của pháp 

luật. Ý thức coi thường pháp luật có nguồn gốc chính từ tình trạng vi phạm 

pháp luật và tội phạm không được xử lý kịp thời, việc xử lý không đúng, 

không đầy đủ, không khách quan, làm mất đi lòng tin của người dân đối với 

pháp luật.  

Chính vì vậy, để nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, trong quá trình 

áp dụng pháp luật, phải triệt để thực hiện nguyên tắc về tính tối thượng của 

pháp luật. Từ góc độ của yêu cầu nâng cao ý thức pháp luật, nguyên tắc pháp 

chế có một ý nghĩa rất lớn. Pháp luật phải trở thành chế độ pháp quyền, được 

thể hiện thông qua hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và 

công dân. 
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Trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhìn chung người dân có ý thức 

pháp luật tốt, các doanh nghiệp, thương nhân, người buôn bán cơ bản đã chấp 

hành các quy định của pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại, thực 

hiện kinh doanh lành mạnh, hợp pháp, tuy nhiên vẫn còn bộ phận không nhỏ 

đối tượng kinh doanh, buôn bán gian lận và sản xuất hàng giả, hàng kém chất 

lượng và ngay cả chính người dân ý thức pháp luật còn hạn chế nên không thực 

hiện quyền khiếu nại, tố cáo khi phát hiện có hành vi gian lận thương mại. 

- Các loại phương tiện điều chỉnh không mang tính quy phạm  

Bên cạnh các phương tiện điều chỉnh quan hệ xã hội mang tính quy 

phạm như pháp luật, đạo đức, tập quán, luật lệ tôn giáo.... thì hành vi và các 

mối quan hệ của con người còn chịu sự điều chỉnh của các phương tiện khác 

như: lương tâm, chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thẩm mỹ, tư tưởng, khoa học, 

công nghệ, thông tin, khí hậu, tính cách....trong đó phải kể đến niềm tin và dư 

luận xã hội.  

Đối với việc thực hiện pháp luật về phòng, chống GLTM thì dư luận 

xã hội có ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi và ý thức tuân thủ pháp luật của 

con người, ví dụ như việc tạo dư luận xã hội thông qua các tổ chức xã hội kêu 

gọi người dân lên tiếng với hiện tượng vi phạm pháp luật, các hành vi GLTM 

như việc “phù phép” biến thịt ôi hỏng thành thịt tươi, sử dụng hóa chất giữ 

hoa quả tươi lâu, đưa vào siêu thị những loại rau quả không rõ nguồn gốc... 

Nhờ có sự tác động mạnh mẽ của dư luận xã hội mà nhiều vụ việc sai 

trái, nhiều hành vi GLTM đã được phơi bày và các cơ quan chức năng đã kịp 

thời can thiệp để xử lý, theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng: tổng số 

vụ vi phạm mà các lực lượng chống buôn lậu, GLTM và hàng giả trên địa bàn 

thành phố đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trong năm 2015 là 11.041. Tổng thu 

nộp ngân sách từ xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác 

thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế... đạt hơn 180 tỷ đồng.  
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Các phương tiện điều chỉnh quy phạm và không mang tính quy phạm 

bao giờ cũng có mối quan hệ qua lại, tương tác lẫn nhau. 

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, thông tin trong thực hiện pháp 

luật về phòng, chống gian lận thương mại 

Kết quả của phòng chống gian lận thương mại phụ thuộc quan trọng 

vào yếu tố cơ sở vật chất - kỹ thuật, nó đảm bảo, hỗ trợ đắc lực cho các cơ 

quan chức năng có thẩm quyền trong việc đấu tranh với các hành vi GLTM. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật bao gồm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp 

vụ của các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng phòng chống 

GLTM. Để đối phó với các hành vi GLTM ngày càng gia tăng về số lượng, 

tinh vi và xảo quyệt đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức 

năng phòng, chống GLTM phải được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại.  

Hiện nay hoạt động thực hiện pháp luật về phòng, chống GLTM của 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, 

chưa tương xứng với nhiệm vụ công tác được giao. Ngày 16/11/2011 Thủ 

tướng Chính phủ đã có kết luận số 278/VPCP-KTTH về việc bổ sung trang 

thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác đấu tranh chống 

buôn lậu, GLTM, hàng giả. Tuy nhiên, hiệu quả đấu tranh phòng, chống 

GLTM ở một số đơn vị chưa cao, nhất là đấu tranh với các đối tượng sử dụng 

phương tiện, công nghệ cao, các đường dây tổ chức thực hiện hành vi GLTM 

có quy mô lớn, xuyên quốc gia. 

- Điều kiện kinh tế xã hội 

Điều kiện kinh tế xã hội có tác động lớn đến thực hiện pháp luật về 

phòng, chống gian lận thương mại ở thành phố Hải Phòng, với đặc điểm là 

một thành phố có nền kinh tế phát triển vào hàng đầu trong cả nước, với điều 

kiện tự nhiên có nhiều đặc thù, là một thành phố ven biển, là trung tâm kinh tế 

trọng điểm phía bắc, các hoạt động kinh doanh, thương mại, giao thương hàng 
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hóa, dịch vụ diễn ra sôi động, cùng với nó là tình hình phức tạp của gian lận 

thương mại, do vậy điều kiện kinh tế xã hội có tác động đến việc thực hiện 

pháp luật về phòng, chống GLTM. 

2.3. Thực trạng gian lận thương mại ở thành phố Hải Phòng trong 

những năm gần đây 

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, thành phố Hải Phòng được 

biết đến với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, bên cạnh các hoạt động sản xuất 

kinh doanh lành mạnh, hợp pháp là diễn biến của tình hình gian lận thương 

mại diễn ra phức tạp, gia tăng về số lượng và các hình thức, thủ đoạn tinh vi. 

Các hành vi GLTM chủ yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

như: kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không đủ 

điều kiện đăng ký kinh doanh, hàng hóa đóng gói sẵn không đảm bảo định 

lượng ghi trên bao bì, không đủ những chỉ tiêu bắt buộc, gian lận trong cân, 

đong hàng hóa, gian lận trong kinh doanh xăng dầu, gian lận ở các mặt hàng 

lương thực, thực phẩm, v.v. 

Nhóm gian lận thương mại vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, gian 

lận về đo lường chất lượng như phân bón, xăng dầu, gian lận về giá và các 

quy định về khuyến mại. Nhiều đối tượng đã lợi dụng chủ trương “người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đề đưa hàng giả xuất xứ Việt Nam, kém 

chất lượng vào tiêu thụ, đặc biệt ở các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 

kinh doanh  đồ chơi trẻ em và sản phẩm may mặc, hàng tiêu dùng do nước 

ngoài sản xuất không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, giả mạo hàng xuất xứ 

Việt Nam, hàng hóa vi phạm quy chế nhãn hàng hóa, hàng hóa không đảm 

bảo chất lượng VSATTP và quá hạn sử dụng. 

Gian lận thương mại trên thị trường nội địa và thông qua hoạt động 

xuất nhập khẩu ở Hải Phòng những năm gần đây chủ yếu vẫn là những 

hình thức, thủ đoạn tinh vi lợi dụng kẽ hở của cơ chế, chính sách để trục lợi 



32 

như : gian lận về thuế, lợi dụng khai báo không trung thực, chính xác về trị 

giá, mã số, thuế suất, chủng loại, chất lượng, số lượng, trọng lượng nhằm 

trốn lậu thuế. 

Ngoài ra, khi nhập nguyên, phụ liệu để gia công hàng hóa cho nước 

ngoài, các đối tượng thường lợi dụng điều chỉnh tăng mức tiêu hao nguyên, 

phụ liệu để bán nguyên phụ liệu dư thừa hoặc bán cả sản phẩm đã hoàn chỉnh 

ra thị trường trong nước nhưng không làm thủ tục khai báo xuất nhập khẩu 

theo đúng quy định về Hải quan để thu lời bất chính. Lợi dụng quy trình thủ 

tục Hải quan để gian lận trốn thuế như: khai báo sai mã hàng, mã số, số 

lượng, chủng loại hàng hóa và lợi dụng sự thông thoáng của Hải quan để gian 

lận thương mại.  

Một thực trạng về gian lận thương mại nữa diễn ra trong phạm vi các 

siêu thị. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh vẫn 

tồn tại việc lợi dụng các đợt khuyến mại, giảm giá để đánh lừa người tiêu 

dùng như sử dụng hàng hóa cũ, quá hạn được thay bao bì mới, nâng giá lên 

rồi áp dụng chiêu “khuyến mãi, giảm giá” để thu hút và bán cho khách hàng. 

Tình hình buôn lậu, GLTM được biểu hiện dưới nhiều hình thức, thủ đoạn 

trong đó có các mặt hàng đồ chơi trẻ em bằng nhựa có tính chất bạo lực (súng, 

kiếm…), pháo các loại, thuốc bảo vệ thực vật; các mặt hàng tiêu dùng như: 

quần áo, giày dép, quả tươi, hàng tạp hóa, phân bón…; xuất lậu các loại 

khoáng sản, lâm sản, gia súc, gia cầm… 

GLTM cũng xảy ra đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng giả vi 

phạm sở hữu trí tuệ: điện thoại di động, máy tính bảng, băng đĩa các loại, mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng, sữa, rượu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức 

ăn chăn nuôi. Tình hình GLTM, buôn lậu, vận chuyển hàng hoá qua biên giới 

(đặc biệt là từ các cửa khẩu Quảng Ninh, Lạng Sơn) về Hải Phòng có chiều 

hướng gia tăng. Hàng hoá nhập lậu chủ yếu là hàng điện tử, điện lạnh đã qua 
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sử dụng, vải may mặc, quần áo, xe đạp, mỳ chính, mỹ phẩm và hàng thực 

phẩm. Tình hình buôn lậu trốn thuế tại các Công ty liên doanh đã xuất hiện và 

gia tăng với các phương thức nhập khẩu để gia công sản xuất, các doanh 

nghiệp này đã đóng thêm hàng và chủng loại ngoài khai báo vào các container 

nhập khẩu vào Việt Nam sau đó xuất bán lưọng để ngoài đó cho các doanh 

nghiệp, tư nhân trên địa bàn TP. Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Hoạt động 

vận chuyển hàng lậu dọc tuyến quốc lộ 18A từ Móng Cái vào nội địa được tổ 

chức chặt chẽ với nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi, khó lường. Tình hình 

buôn bán hàng bánh kẹo đồ chơi trẻ em bạo lực, không ghi nhãn mác háng 

hoá rõ ràng do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ hợp pháp 

nhập khẩu và Việt Nam tăng mạnh. Tình hình buôn bán hàng thực phẩm đặc 

biệt là hàng gia cầm nhập lậu vào Việt Nam không rõ nguồn gốc, không đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.  

2.4. Thực trạng thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận 

thương mại của thành phố Hải Phòng 

2.4.1. Hệ thống các cơ quan chức năng về phòng chống gian lận 

thương mại của thành phố Hải Phòng 

Hệ thống các cơ quan nhà nước có chức năng về về phòng chống gian 

lận thương mại của thành phổ Hải Phòng bao gồm: 

- Ban chỉ đạo 127 Hải Phòng 

Căn cứ vào Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và GLTM (gọi tắt 

là Ban chỉ đạo 127), Ban chỉ đạo 127 của thành phố Hải Phòng đã được thành 

lập. Từ năm 2014 Ban chỉ đạo 127 được nâng cấp lên thành Ban chỉ đạo 389, 

là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm 

chính trong việc chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và 

GLTM, có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị với các 
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Bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật, các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế có liên quan để phục vụ và 

nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và 

GLTM. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đối với các 

ngành hàng, địa bàn mà các đối tượng thường lợi dụng để buôn lậu, gian lận 

thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các biện pháp xử lý đối với các 

vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc các cơ quan nhà nước ở 

các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện pháp luật của Nhà nước, các 

giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

127/TW, Ban chỉ đạo 389/TW. 

 - Sở Công Thương 

Sở Công thương Hải Phòng có trách nhiệm chủ trì sự phối hợp trong 

quản lý và kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và GLTM 

đối với các lĩnh vực: công nghiệp khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công 

nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, xúc tiến thương mại, thương 

mại điện tử, dịch vụ thương mại, bán hàng đa cấp, quản lý cạnh tranh, kiểm 

soát độc quyền, chống bán phá giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chỉ đạo 

Chi cục Quản lý thị trường; chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng, các 

huyện, thành phố triển khai công tác quản lý thị trường trên địa bàn thành phố. 

- Chi cục quản lý thị trường thành phố Hải Phòng  

Chi cục quản lý thị trường thành phố Hải Phòng là cơ quan thường 

trực BCĐ 127/HP, Ban chỉ đạo 389 (từ năm 2014), trực thuộc Sở công 

thường có vị trí, vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 127/HP, Ban 

chỉ đạo 389/HP, đầu mối về đấu tranh phòng chống GLTM và buôn lậu, hàng 

giả trên địa bàn thành phố. 

-  Sở Tài chính 
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 Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan về tổ chức 

thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá, thẩm định giá; 

xử lý các hành vi vi phạm về giá, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra 

việc chấp hành các biện pháp bình ổn giá; chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

có thẩm quyền liên quan trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi độc quyền 

và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu quản lý chặt 

chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, chế 

biến, vận chuyển khoáng sản trái phép, hướng dẫn thực hiện các quy định của 

Nhà nước về quản lý, khai thác bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại địa phương. 

-  Sở Khoa học và Công nghệ 

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố thực hiện hoạt động 

thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhãn hiệu 

hàng hóa, sở hữu trí tuệ, chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 

chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành 

quy định pháp luật về đo lường, thực hiện các hoạt động có liên quan về giám 

định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống hàng giả và gian lận 

thương mại. 

-  Sở Y tế chịu trách nhiệm 

Sở Y tế chịu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về việc chấp hành 

quy định pháp luật về thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; an toàn thực phẩm 

trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất 

khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm, nước uống. 
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-  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát 

đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và GLTM thuộc lĩnh vực được giao, chỉ 

đạo cơ quan Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận 

chuyển, buôn bán và tiêu thụ các loài thực vật, động vật thủy sinh nguy cấp, 

quý hiếm trái pháp luật; chỉ đạo cơ quan Thú y chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm tươi sống; kiểm tra việc vận 

chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm.  

-  Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra và xử 

lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, bưu kiện, gói 

hàng hóa; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được 

nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép, buôn lậu, hàng giả và gian lận 

thương mại trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối 

hợp với các sở, ngành, các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác 

quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác 

phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa 

phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm 

theo quy định của pháp luật. 

- Sở Giao thông Vận tải 

 Chỉ đạo đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp và tạo điều kiện cho 

các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi vận 
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chuyển trái phép hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm và GLTM trong vận tải 

đường bộ. 

- Công an thành phố 

Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng 

trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, 

hàng cấm, GLTM và những vụ việc chống người thi hành công vụ, chỉ đạo 

lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế về phòng ngừa, 

phát hiện, đấu tranh tội phạm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế; chỉ đạo lực 

lượng Cảnh sát môi trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, 

ngăn chặn các hành vi vận chuyển, buôn bán động vật hoặc sản phẩm động 

thực vật mang mầm bệnh nguy hiểm. 

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng thành phố Hải Phòng 

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch kiểm tra đấu 

tranh chống buôn lậu, hàng giả và GLTM, chỉ  đạo các đơn vị nắm tình hình 

hoạt động buôn lậu, hàng giả, GLTM và đấu tranh phòng chống tội phạm; 

phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng  

- Cục Hải Quan Hải Phòng 

Chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Hải quan thực hiện tốt việc phối hợp, 

trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ với Cục ĐTCBL - Tổng cục Hải quan, các 

lực lượng chức năng trên địa bàn (Biên phòng, Công an, Quản lý thị 

trường…) tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin để đấu tranh 

ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại. 

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng 

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 127/HP, Ban chỉ đạo 389 về công 

tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM, các hành vi vi phạm trong hoạt động sản 
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xuất, kinh doanh và chấp hành các chính sách pháp luật về thuế. Phối kết hợp 

chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát đối với các mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu lưu thông trên thị 

trường nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.  

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công 

nghệ thành phố Hải Phòng 

Thực hiện quản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hóa xuất nhập 

khẩu, thực hiện thẩm định chất lượng hàng hóa, thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng 

Chủ trì tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở khu vực ven biển, vùng biển, 

đảo và trên tuyến biên giới đường bộ, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng cấm 

và gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, phối 

hợp với Hải quan và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát các 

hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phát hiện ngăn chặn kịp thời các 

hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép, hàng cấm, hàng giả, 

gian lận thương mại. 

2.4.2. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo 127, Ban chỉ 

đạo 389  thành phố Hải Phòng 

- Ban chỉ đạo 127/HP, Ban chỉ đạo 389/HP đã xây dựng kế hoạch tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đề cao trách nhiệm phối kết hợp giữa 

các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo, rõ trách nhiệm các ngành thành 

viên, địa phương, đơn vị, duy trì việc trao đổi và cung cấp thông tin giữa các 

ngành thành viên. Các thông tin và chỉ đạo đều được chuyển đầy đủ và kịp 

thời cho các ngành thành viên và các thành viên Ban Chỉ đạo. Thường xuyên 

tổ chức trao đổi thông tin nóng trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và 
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GLTM giữa các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở đó 

đã đề ra nhiều kế hoạch, phương án để triển khai nhiệm vụ. Các ngành thành 

viên BCĐ đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch như: kế hoạch 

kiểm tra, ngăn chặn các đối tượng vận chuyển, buôn bán, đốt pháo, thả “đèn 

trời”; kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố; các 

kế hoạch kiểm tra đối với các mặt hàng như: xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vàng bạc, ngoại tệ, than, khoáng sản. Chỉ 

đạo công tác chống buôn lậu thuộc địa bàn theo phân cấp quản lý, công tác 

tuyên truyền phổ biến pháp luật, nắm tình hình, đối tượng và địa bàn để tổ 

chức lực lượng trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương 

mại để đạt hiệu quả tích cực. Hằng năm, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành 

các Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các ngành Công an 

thành phố, Công thương, Tài chính, Ủy ban nhân dân các quận, huyện kiểm 

tra việc thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ, cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ vận chuyển buôn bán, đốt các loại pháo 

và thả “đèn trời” trong các dịp Tết Nguyên đán. 

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập 

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định 

quản lý nhà nước về giá. Liên ngành Sở Công thương, Sở Tài chính, Cục thuế  

Hải Phòng, Công an thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 

kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về giá trong các dịp 

Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố, phát hiện và xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm pháp luật về giá góp phần đảm bảo bình ổn thị trường.  

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127 Hải Phòng đã thực hiện ký kết 

phối hợp với các cơ quan thường trực BCĐ 127 các tỉnh Quảng Ninh, Hải 

Dương, Bắc Giang về công tác phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm 
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soát việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái 

phép, nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia 

cầm, trong đó có nguồn từ biên giới đưa vào tiêu thụ tại thị trường nội địa. Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 697/KH-UBND, 

ngày 19/01/2013 về việc triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn 

vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép 

trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thường xuyên ban hành các văn bản chỉ 

đạo sát sao các Sở, Ban, ngành, các cơ quan chức năng trong công tác kiểm 

tra, xử lý nhằm đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng vi phạm.  

Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng đã xây dựng các kế hoạch chỉ 

đạo các Đội quản lý thị trường tham gia phối kết hợp với các ngành chức 

năng gồm: Công an thành phố, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn… tăng cường thanh tra, kiểm tra chống sản xuất, buôn bán 

phân bón giả, phân bón kém chất lượng; nhằm hạn chế tối đa những vi phạm 

xảy ra trong kinh doanh phân bón góp phần bảo vệ ngành nông nghiệp, quyền 

lợi chính đáng của nông dân, bảo vệ môi trường.  

Ngoài việc thực hiện các kế hoạch chung của BCĐ 127/HP, BCĐ 

389/HP, các ngành thành viên của Ban chỉ đạo còn căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ được giao của mình để xây dựng và triển khai thực hiện các kế 

hoạch đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và GLTM mang tính đặc thù riêng 

gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành.  

2.4.3. Kết quả hoạt động của các cơ quan chức năng của thành phố 

Hải Phòng về thực hiện pháp luật phòng, chống gian lận thương mại  

- Chi cục quản lý thị trường  

Với tư cách là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 127/HP, Ban chỉ 

đạo 389/HP, là đầu mối về đấu tranh phòng chống gian lận thương mại và 

buôn lậu, hàng giả của thành phố, thời gian qua Chi cục Quản lý thị trường 
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(QLTT) thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đã đạt 

được những kết quả tích cực.  

Với cơ cấu tổ chức gồm có: Chi cục trưởng; 03 Phó Chi cục trưởng, 

Phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Tổ chức hành chính; 04 Đội Quản lý tị trường cơ 

động; 14 Đội Quản lý thị trường Quận Huyện. Trong những năm qua Chi cục 

Quản lý thị trường Hải Phòng thực hiện các hoạt động nhằm thực hiện pháp 

luật về phòng, chống GLTM như sau:  

Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác 

hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất để thực hiện nhiệm vụ về phòng chống gian 

lận thương mại. 

Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác phối kết hợp 

với UBND các cấp, Ban Quản lý các chợ, Trung tâm thương mại, các cơ quan 

thông tấn, báo chí trung ương và địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền, 

phổ biến cơ chế chính sách, pháp luật trong hoạt động thương mại cho các 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và các tổ chức kinh tế, 

kinh doanh.  

Xây dựng các Kế hoạch chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường triển khai 

kiểm tra đồng loạt trên địa bàn thành phố, xử lý các hành vi kinh doanh mũ 

bảo hiểm giả, kém chất lượng, nhập lậu, kết phối hợp với các ngành: Công an 

thành phố, Khoa học và Công nghệ kiểm tra, kiểm soát và giám sát các doanh 

nghiệp thực hiện việc đổi và khuyến mại mũ bảo hiểm.  

Xây dựng Kế hoạch thực hiện và ban hành văn bản chỉ đạo các Đội 

Quản lý thị trường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, tập trung kiểm tra các mặt hàng: rượu, bia, 

nước giải khát, bánh mứt kẹo, đường, sữa chế biến, dầu thực vật, thực phẩm 

chế biến, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng 
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phục vụ cho Tết Trung thu, Tết nguyên đán, kịp thời phát hiện ngăn chặn và 

xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo sức khỏe và lợi ích 

của người tiêu dùng. 

Ban hành văn bản chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở kinh doanh rượu 

trên địa bàn (theo chỉ đạo của Cục QLTT, Bộ Công thương về việc kiểm tra, 

khẩn cấp thu hồi xử lý các sản phẩm rượu có hàm lượng methanol cao đối với 

mặt hàng Rượu nếp 29 Hà Nội), tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y 

tế (Thường trực Ban Chỉ đạo về VSATTP) thành lập triển khai kiểm tra các 

cơ sở kinh doanh mặt hàng rượu nhằm phát hiện, xử lý và thu hồi mặt hàng 

rượu nếp 29 Hà Nội không đảm bảo chất lượng.  

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, 

kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện; Ban hành văn bản và tăng cường thực 

hiện kiểm tra gia cầm phòng, chống dịch cúm A(H7N9), A(H5N1) trên người. 

Chi cục Quản lý thị trường đã chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức 

về đào tạo, bồi dưỡng và trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 

công chức quản lý thị trường về nghiệp vụ thi hành pháp luật PCGLTM. Tổ 

chức tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 

để phát hiện sớm các hành vi và sản phẩm vi phạm, xử lý kịp thời. Đã bố trí 

từng Đội chuyên chống hàng giả, hàng lậu, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

các cán bộ tham gia công tác này một cách thường xuyên nhằm phát hiện 

nhanh các thủ đoạn mới của đối tượng, triển khai kiểm tra các cơ sở sản xuất 

kinh doanh lớn, thông tin cho các đội địa bàn có đối tượng để kết hợp và quản 

lý. Đồng thời cũng phối hợp để cán cán bộ làm công tác có điều kiện để giao 

lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của nhau trong công tác. 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Đội Quản lý thị trường. Nội dung 

tập huấn dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan đến công tác 
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QLTT; kết quả kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ của các Đội Quản lý thị trường và từ 

các vấn đề thực tế phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng 

Quản lý thị trường.  

Thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật phòng chống gian lận thương mại cho các tổ chức kinh doanh, sản xuất, 

các doanh nghiệp, các tiểu thương trên địa bàn thành phố về chính sách, pháp 

luật liên quan. Thông qua các hình thức tuyên truyền đã nâng cao hơn trình độ 

nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân, có sự chuyển biến về ý thức 

tôn trọng và chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp sống và làm việc 

theo pháp luật. Người tiêu dùng đã nắm rõ được 8 quyền và 2 nghĩa vụ đã 

được quy định trong Luật Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Khi quyền lợi 

của mình bị xâm phạm thì người tiêu dùng đã biết khiếu nại đến các cơ quan 

chức năng, đến các doanh nghiệp và người kinh doanh. 

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng như Y tế, Thuế, Công 

an...tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về phòng chống 

GLTM, buôn lậu, hàng giả, giải đáp thắc mắc về một số quy định pháp luật 

trong Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Luật xử phạt vi 

phạm hành chính, Luật Thuế, Luật Hải quan, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật An 

toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Đo lường, Luật Giá...cùng 

một số văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc văn bản hướng dẫn của 

các cơ quan chức năng khác.  

Xây dựng chương trình công tác cho cả năm, chỉ đạo các Đội Quản lý 

thị trường tăng cường công tác phối kết hợp với UBND các cấp, phường, xã, 

thị trấn, ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại, các cơ quan thông tấn, 

báo chí trung ương và địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến cơ 

chế chính sách, pháp luật trong hoạt động thương mại. Quan tâm và chú trọng 
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đến công tác vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành tốt các 

chính sách của pháp luật trong hoạt động thương mại.  

- Công an thành phố Hải Phòng 

 Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 

127/TW, Ban chỉ đạo 389/TW, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ban 

Chỉ đạo 127/HP, Ban chỉ đạo 389/HP trong công tác đấu tranh chống buôn 

lậu, hàng giả và GLTM để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách kịp thời, 

phát huy tốt vai trò cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo, góp phần tích cực 

vào kết quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và GLTM trên địa bàn thành 

phố. Tham gia phối kết hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo triển khai 

thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát như: kế hoạch thực hiện Đề án 

phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm 

nhập khẩu trái phép trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng 

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã xây dựng và tổ chức triển khai thực 

hiện các kế hoạch kiểm tra đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và GLTM tại 

từng thời điểm cụ thể nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được thường 

xuyên, liên tục, thông suốt từ trung ương đến địa phương, góp phần đấu tranh 

có hiệu quả đối với các đối tượng vi phạm. Chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình 

hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và đấu tranh phòng chống 

tội phạm; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa buôn bán, tàng trữ, vận 

chuyển, đốt các loại pháo và thả “đèn trời”. 

- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng 

 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch và hướng dẫn của BCĐ 

127/HP, Ban chỉ đạo 389/HP, Quân khu, Bộ Quốc phòng; tăng cường công tác 



45 

lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra kiểm soát đấu tranh 

chống buôn lậu, hàng giả và GLTM. Tổ chức 10 lượt tuyên truyền cho trên 

1.500 lượt cán bộ, chiến sỹ các nội dung về Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính 

trị; Nghị đinh 30/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về việc cấm sản 

xuất, buôn bán và đốt pháo nổ; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg, ngày 

17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, 

vận chuyển buôn bán, đốt và thả “đèn trời”.  

- Cục Hải quan Hải Phòng 

Hằng năm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục  Hải quan thực hiện tốt việc 

phối hợp, trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ với Cục ĐTCBL- Tổng cục Hải 

quan, các lực lượng chức năng trên địa bàn (Biên phòng, Công an, Quản lý thị 

trường…) tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin để đấu tranh 

ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

GLTM. Xây dựng  và triển khai thực hiện các Kế hoạch về việc tăng cường 

công tác chống buôn lậu trước, trong và sau các dịp Tết Nguyên đán để chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công 

nghệ thành phố Hải Phòng 

 Thực hiện quản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hóa xuất nhập 

khẩu. Thực hiện thẩm định chất lượng hàng hóa, thanh tra, kiểm tra tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

- Vùng Cảnh sát biển I - Cục Cảnh sát biển 

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của 

Cục Cảnh sát biển và Bộ Quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm 

soát đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Thường 

xuyên thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì việc thực thi pháp luật 
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trên biển, kịp thời đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 

trên tuyến vận tải đường biển. 

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng 

 Tổ chức quán triệt đến tất cả các Chi cục Thuế quận, huyện, các phòng 

chức năng trực thuộc Cục Thuế các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 127/TW, 

Ban chỉ đạo 389/TW, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các kế hoạch của 

Ban Chỉ đạo 127/HP, Ban chỉ đạo 389/HP về công tác đấu tranh chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh và chấp hành các chính sách pháp luật về thuế. Thường xuyên phối kết 

hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát đối với các mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu lưu thông trên thị 

trường nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.  

2.4.4. Kết quả cụ thể trong công tác phòng, chống gian lận thương 

mại của các ngành chức năng thành phố Hải Phòng  

Theo tổng kết của Ban chỉ đạo 127 Hải Phòng, Ban chỉ đạo 389 Hải 

Phòng thì công tác phòng, chống gian lận thương mại của các ngành chức năng 

thành phố Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo đã đạt được kết quả cụ 

thể như sau:    

* Năm 2012: [2] 

Tổng số kiểm tra 13.171 vụ, qua kiểm tra phát hiện xử lý 12.424 vụ có 

sai phạm, tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 71.857.932.049 

đồng, trong đó: tiền xử phạt hành chính là 35.776.000.000 đồng, tiền phát mại 

hàng hóa là 36.081.932.049 đồng. 
 

 

* Năm 2013: [3] 

Tổng số kiểm tra 9.579 vụ, qua kiểm tra phát hiện xử lý 8.282 vụ có sai 

phạm, đã tiến hành xử lý về tiền, tiêu hủy và xử lý về hàng hóa như sau: 
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- Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 104.325.952.000 

đồng, trong đó: tiền xử phạt hành chính là 27.361.870 đồng, tiền phát mại 

hàng hóa là 47.799.304.000 đồng, truy thu thuế và xử phạt hành chính liên 

quan đến thuế 29.164.778.000 đồng 

- Trị giá hàng tiêu hủy: 1.037.301.000 đồng 

- Hàng hóa chờ xử lý: 16.260.400.000 đồng 

* Năm 2014. [4] 

Tổng số kiểm tra 9.930 vụ, qua kiểm tra phát hiện xử lý 8.206 vụ có sai 

phạm, đã tiến hành xử lý về hình sự, xử lý về tiền, tiêu hủy và xử lý về hàng 

hóa như sau: 

- Xử lý hình sự 07 vụ với 12 đối tượng 

- Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 84.535.155.872 đồng, 

trong đó: tiền xử phạt hành chính là 20.098.842.813 đồng, tiền phát mại hàng 

hóa là 64.306.877.800  đồng, truy thu thuế 129.435.259 đồng 

- Trị giá hàng hóa tịch thu tiêu hủy: 113.585.000 đồng 

- Hàng hóa chờ xử lý: 32.309.760.000 đồng 

* Năm 2015. [5] 

Tổng số kiểm tra 11.203 vụ, qua kiểm tra phát hiện xử lý 10.957 vụ có 

sai phạm, đã tiến hành xử lý về hình sự, xử lý về tiền, tiêu hủy và xử lý về 

hàng hóa như sau: 

- Xử lý hình sự 21 vụ  

- Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 231.167.371.000 

đồng, trong đó: tiền xử phạt hành chính là 26.182.664.000 đồng, tiền phát mại 

hàng hóa là 102.790.490.000 đồng, truy thu thuế 102.194.217.000 đồng 

- Trị giá hàng hóa tịch thu tiêu hủy: 38.804.148.000 đồng 

Từ kết quả trên nhận thấy, số vi phạm diễn ra ngày càng nhiều và có 

chiều hướng tăng dần theo từng năm, số vụ vi phạm trong tổng số vụ tiến hành 



48 

kiểm tra là rất lớn, số tiền xử lý vi phạm nộp ngân sách nhà nước và giá trị 

hàng hóa tịch thu, tiêu hủy ngày càng tăng nhanh, đặc biệt là số vụ xử lý về 

hình sự tăng đột biến, năm 2012, 2013 không có vụ xử lý về hình sự thì đến 

năm 2014, 2015 đã có nhiều vụ phải xử lý về hình sự, năm 2014 là 07 vụ, năm 

2015 là 21 vụ. Kết quả trên đã phản ánh một thực trạng gian lận thương mại 

không những ngày càng nhiều về mặt số lượng mà tính chất, mức độ vi phạm 

của gian lận thương mại ngày càng nghiêm trọng, kết quả đó cũng thể hiện 

trách nhiệm và sự quyết tâm cao của các ngành chức năng của thành phố Hải 

Phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại trong thời 

gian qua.  

2.5. Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật phòng, chống gian lận 

thương mại ở thành phố Hải Phòng  

2.5.1. Ưu điểm và nguyên nhân của ưu điểm  

Trong những năm gần đây, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và 

gian lận thương mại thành phố Hải Phòng đã thực hiện đúng chức năng của 

một cơ quan chỉ đạo, điều hành phối hợp hoạt động của toàn bộ hệ thống các 

cơ quan nhà nước về PCGLTM của thành phố. Kịp thời xây dựng các chương 

trình, kế hoạch hoạt động về PCGLTM, kiểm tra, giám sát đối với việc thi 

hành pháp luật của các cơ quan có chức năng PCGLTM của thành phố. Hoạt 

động kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng thành viên Ban chỉ đạo, 

góp phần bình ổn giá cả thị trường, tạo điều kiện thuận lợi, tác động tích cực 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh 

nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích người tiêu dùng, thực hiện tốt quyết tâm của 

Chính phủ, các Bộ, Ngành trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố trong nỗ 

lực kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Góp phần vào 

tăng trưởng kinh tế của thành phố. 
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Công tác kiểm tra kiểm soát của các ngành chức năng đã đạt được 

những kết quả tích cực thể hiện ở số vụ kiểm tra, xử lý hàng năm tăng, tập 

trung xử lý các vấn đề nổi cộm, phát sinh của các đối tượng buôn lậu, hàng 

giả và gian lận thương mại. Đối tượng kiểm tra được mở rộng, nội dung kiểm 

tra khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong quá trình sản xuất, lưu thông hàng 

hoá, dịch vụ thương mại, kiểm tra các lĩnh vực, ngành hàng, dịch vụ thiết yếu 

phục vụ đời sống nhân dân và những vấn đề bức xúc của xã hội đang quan 

tâm như tình trạng gian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu, vi phạm về 

chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý các loại thực phẩm sử dụng chất 

bảo quản độc hại, kiểm tra việc thực hiện các Quy chuẩn kỹ thuật, tăng cường 

công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về giá, đo lường, chất lượng 

chống đầu cơ, tăng giá quá mức trên thị trường, tập trung kiểm tra việc thực 

hiện các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết,...;  không để xảy 

ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá quá mức nhằm thu lợi bất chính góp 

phần ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát.  

Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCGLTM trên 

địa bàn thành phố đến các đối tượng kinh doanh. Coi trọng tuyên truyền vận 

động để nhân dân hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của lực lượng kiểm tra kiểm 

soát thị trường, tham gia phát hiện tố giác các đối tượng kinh doanh có vi 

phạm. Ban Chỉ đạo 127/HP, 389/HP, Sở công thương, Chi cục QLTT thành 

phố đã thực hiện nhiệm vụ là đầu mối, thường trực của thành phố về 

PCGLTM, luôn chú trọng, quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng lực 

lượng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia kiểm tra, 

kiểm soát, thường xuyên uốn nắn, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với 

cán bộ công chức vi phạm.  

Có được những thành tích, ưu điểm nêu trên xuất phát từ những 

nguyên nhân đó là:  
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Trong những năm qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; 

các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng và nhân dân tích cực thực 

hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định và thúc đẩy 

sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ 

quyền lợi của người dân. Đặc biệt từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo 

quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 

quốc gia), công tác này đã có chuyển biến rõ rệt và bước đầu đạt được những 

kết quả rất tích cực [16]. 

Các cấp, các ngành thành phố Hải Phòng nhận thức đúng đắn về trách 

nhiệm tổ chức thi hành pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại, kịp 

thời triển khai thành lập Ban chỉ đạo 127, ban chỉ đạo 389 của thành phố để 

thực hiện chỉ đạo công tác chống gian lận thương mại. Ý thức pháp luật, trình 

độ nghiệp vụ và trách nhiệm công tác của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ 

quan chức năng về phòng chống gian lận thương mại ngày càng được nâng 

cao. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao 

ý thức pháp luật của nhân dân về phòng, chống gian lận thương mại, thu hút 

được đông đảo sự ủng hộ, tham  gia tích cực của các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh, bộ phận các tiểu thương trên địa bàn chấp hành các quy định 

của nhà nước về phòng, chống gian lận thương mại.  

2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế  

Cùng với tình hình chung của cả nước, công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả chưa tạo được chuyển biến căn bản; tình hình 

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

và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi và gắn với tệ nạn 

tham nhũng, làm thất thu ngân sách, thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=389/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế; nạn hàng giả, hàng kém 

chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc với nhiều chủng loại được bày bán công 

khai, đặc biệt là thuốc lá nhập lậu và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến 

sức khỏe người dân chưa được đẩy lùi [16]. 

Kết quả của sự phối hợp trong phòng chống gian lận thương mại  giữa 

các lực lượng chức năng còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình hiện nay. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các lực lượng 

kiểm tra, kiểm soát còn hạn chế. Chưa có sự phối hợp tích cực của các nhà 

sản xuất trong bảo vệ thương hiệu, sản phẩm. Chế tài xử lý vi phạm của hệ 

thống pháp luật còn phải điều chỉnh, sửa đổi bổ sung. Chi phí của các lực 

lượng chức năng còn rất thiếu nhất là chi phí vụ việc, chi phí giám định, chi 

phí tiêu huỷ. Phương tiện hoạt động phục vụ công tác (xe ôtô, thông tin liên 

lạc, thiết bị kiểm tra…) còn hạn chế. Trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ 

vừa thiếu vừa lạc hậu, chưa hiện đại đáp ứng với yêu cầu công tác chống buôn 

lậu, GLTM hiện nay.  

Việc tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn chính sách pháp luật cho tổ 

chức cá nhân tham gia kinh doanh tuy đã có quan tâm nhưng hiệu quả chưa 

cao nhất là khi cơ chế, chính sách pháp luật đang tiếp tục thay đổi nhanh 

chóng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Những hạn chế đó có những nguyên nhân sau:  

Xuất phát từ tình hình chung trên phạm vi cả nước, “một số Bộ, 

ngành, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng chưa thực sự vào 

cuộc, chưa quan tâm chỉ đạo, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả 

xã hội vào đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 

có khi vì lợi ích cục bộ đã làm ngơ, buông lỏng quản lý và đấu tranh, một bộ 

phận cán bộ, công chức tha hóa, biến chất lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo 

kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả” [16]. 
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Hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, sơ hở 

nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung; công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế; 

công tác điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có trường 

hợp chưa thực sự khách quan, nghiêm minh, còn nể nang, bao che; hàng hóa 

sản xuất trong nước chưa đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.  

Do tác động của kinh tế thế giới đến nền kinh tế nước ta và cạnh tranh 

trong quá trình hội nhập ngày càng gay gắt, hàng hoá trong nước chưa đa 

dạng và giá thành còn cao so với hàng hoá giá rẻ của Trung Quốc và một số 

nước, hàng hóa các nước đang bằng mọi cách xâm nhập vào thị trường trong 

nước, “một bộ phận dân cư ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa khó khăn bị 

lợi dụng lôi kéo tham gia buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 

giới” [16], tình trạng buôn lậu còn diễn biến phức tạp.  

Bộ máy nhân sự của Ban Chỉ đạo trong các năm qua có nhiều thay đổi 

song chưa được kiện toàn, bổ sung kịp thời, đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác 

triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, 

sản xuất kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố. 

Sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa hiệu quả, thiếu đồng 

bộ, còn thiếu chặt chẽ và hiệu quả chưa cao. Việc phối hợp giữa các Ban Chỉ 

đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn các vùng có liên quan chưa được quan 

tâm đúng mức. Trách nhiệm phối hợp và trao đổi thông tin giữa các ngành trong 

việc phát hiện xử lý sai phạm chưa được thường xuyên, kịp thời. 

 Tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là 

các đối tượng buôn lậu manh động, tổ chức nhiều người, sử dụng vũ khí nóng để 

chống lại lực lượng kiểm tra, bắt giữ hàng nhập lậu và phương tiện vận chuyển. 

Các đối tượng vi phạm pháp luật đã lợi dụng những sơ hở của pháp luật để cấu kết 

với cán bộ trong lực lượng chống buôn lậu để bao che cho việc vận chuyển hàng 

hoá nhập lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả.  
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Kinh phí đầu tư cho mua sắm trang thiết bị hiện đại, phương tiện nghiệp 

vụ còn hạn chế chưa đáp ứng với công tác đấu tranh chống sản xuất kinh doanh về 

hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.   

Chế độ khen thưởng cho các cán bộ chiến sĩ có thành tích trong công tác 

đấu tranh còn chưa được chú trọng. Một số cán bộ của các cơ quan chức năng còn 

nhiều hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức 

pháp luật và phẩm chất đạo đức. 

Tình hình buôn lậu, sản xuất hàng giả trên địa bàn thành phố còn diễn 

biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Hoạt động buôn lậu 

qua biên giới sẽ diễn biến phức tạp với quy mô và mức độ có chiều hướng 

không giảm, các đối tượng sẽ tiếp tục lợi dụng những bất cập và kẽ hở trong 

cơ chế chính sách để buôn lậu; lợi dụng chính sách ưu đãi với khu kinh tế cửa 

khẩu, đầu tư, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất để buôn lậu, 

trốn thuế; mức độ hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, 

thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, gây khó khăn cho các lực lượng 

chức năng trong công tác phát hiện, bắt giữ, điều tra và xử lý.  
 

 

Kết luận chương 2 

  Qua phần phân tích, đánh giá về thực tiễn thực hiện pháp luật về 

phòng, chống gian lận thương mại ở thành phố Hải Phòng nhận thấy việc thực 

hiện pháp luật có tác động của nhiều nhân tố khác nhau, các nhân tố có sự kết 

hợp tạo nên hiệu quả của thực hiện pháp luật về phòng, chống gian lận thương 

mại ở thành phố Hải Phòng. Với hệ thống gồm nhiều cơ quan có chức năng 

thực hiện phòng, chống gian lận thương mại, thành phố Hải Phòng trong thời 

gian qua đã đạt được những kết quả cao trong công tác đấu tranh phòng, 

chống gian lận thương mại, đặc biệt là kết quả cụ thể của lực lượng quản lý 

thị trường, hàng năm tiến hành kiểm tra và xử lý hàng nghìn vụ việc, thu nộp 
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ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, tịch thu và tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa 

vi phạm, kiến nghị xử lý hình sự nhiều đối tượng. Cùng với đó là thành tích 

đáng ghi nhận của các ngành chức năng khác. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện pháp 

luật về phòng, chống gian lận thương mại ở thành phố Hải Phòng còn có một 

số hạn chế, khó khăn nhất định, điều đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác 

nhau. Từ đó là cơ sở cho tác giả nghiên cứu và nêu ra những quan điểm, giải 

pháp cơ bản để đảm bảo thực hiện pháp luật về phòng, chống gian lận thương 

mại trong thời gian tiếp theo. 
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Chương 3 

QUAN ĐIỂM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN 

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 

 

3.1. Quan điểm cơ bản đảm bảo thực hiện pháp luật về phòng, 

chống gian lận thương mại 

3.1.1. Xác định phòng, chống gian lận thương mại là yêu cầu, 

nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội 

Trong bối cảnh hiện nay, toàn xã hội đang phải đối mặt với nhiều 

thách thức, trong đó có vấn nạn buôn lậu, GLTM và hàng giả. Tệ nạn này 

đang ở mức rất nghiêm trọng, phá hoại sản xuất trong nước, gây thất thu ngân 

sách, gây thiệt hại đối với người kinh doanh chân chính, ảnh hưởng đến môi 

trường kinh doanh và làm xấu hình ảnh quốc gia trong mắt các nhà đầu tư và 

bạn bè quốc tế, gây hậu quả cho sức khỏe, tính mạng con người, năng suất lao 

động, an ninh trật tự quốc gia. Vì vậy cần quán triệt thực hiện những quy định 

của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 

về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công 

tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong 

những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của toàn xã hội, của tất cả 

các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là nâng cao vai trò 

của các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ 

đội biên phòng, Cảnh sát biển, Y tế, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. Tập trung đấu tranh trên cả ba lĩnh vực: Buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả, kiên quyết không cho phép có “vùng cấm” trong công tác này. 

Các cấp ủy Đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp cần quán triệt cán bộ, đảng viên, hội viên về  nguy hại của nạn buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả, thực sự vào cuộc cùng các cơ quan chức 
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năng lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể, kịp thời, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa 

cấp bách, vừa thường xuyên mà toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị 

phải triển khai làm liên tục và lâu dài. 

3.1.2. Thực hiện pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại 

gắn với bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích của con người, quyền công dân, 

các tổ chức kinh tế 

Tăng cường hơn nữa công tác điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, xác định rõ các trọng 

điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, như: Tuyến, địa bàn, đối 

tượng, mặt hàng, phương thức thủ đoạn, tập trung vào các tuyến biên giới 

đường bộ, cảng biển, cảng hàng không quốc tế, chợ đầu mối, bến xe, ga 

đường sắt...; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; các mặt hàng thuốc lá, thực 

phẩm, xăng dầu, khoáng sản, đường, sữa, rượu, phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, điện tử gia dụng, mỹ phẩm...; các thủ đoạn gian lận về giá, đo lường, chất 

lượng, xuất xứ, hợp thức hóa đơn, chứng từ... để có kế hoạch, biện pháp đấu 

tranh cụ thể, hiệu quả; kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; đẩy mạnh 

kiểm tra, thanh tra để phát hiện, phòng ngừa vi phạm, đồng thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả. 

Đồng thời với tăng cường điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả phải gắn với bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích của con người, 

quyền công dân, các tổ chức kinh tế. Điều này đòi hỏi các cơ quan nhà nước 

phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, không được lợi dụng 

quyền kiểm tra mà gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, cản trở hoạt động kinh 

doanh hợp pháp, bảo đảm phát triển kinh tế, bảo đảm quyền tự do kinh doanh 

trên cơ sở pháp luật, mọi hoạt động kiểm tra được tiến hành công khai, minh 
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bạch, công bằng, bình đẳng đối với mọi cá nhân, tổ chức trong thực hiện pháp 

luật về PCGLTM. Cải cách các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

3.1.3. Đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

phòng, chống gian lận thương mại 

Thực hiện kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về PCGLTM, buôn lậu, 

sản xuất, kinh danh hàng giả từ trung ương đến địa phương, rà soát lại mô 

hình tổ chức của các cơ quan chức năng, hoàn thiện quy chế, quy trình, thủ 

tục với tinh thần cải cách hành chính nhưng phải chặt chẽ, cụ thể hóa trách 

nhiệm của đơn vị, cá nhân, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu với kết 

quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện 

thường xuyên nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tình hình thực hiện pháp 

luật và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại. 

Củng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo 

địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu;  

Quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, khu vực 

biên giới góp phần ổn định cuộc sống của người dân để người dân không 

tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng 

hóa qua biên giới. 

3.1.4. Thực hiện pháp luật gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, xã hội 

hóa công tác phòng, chống gian lận thương mại 

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống gian lận thương 

mại để người dân nhận thức rõ quy định của pháp luật về phòng, chống gian 

lận thương mại, nhận thức được tác hại của hàng lậu, hàng giả, hàng không 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai kết quả điều tra, xử lý buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
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Qua đó, thu hút sự tham gia tích cực của người dân tại các cộng đồng, vào 

hưởng ứng cuộc vận động người dân “nói không với hàng lậu”, “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hoạt động của Hội bảo vệ người tiêu 

dùng. Thu hút sự tham gia của các tổ chức kinh tế, xã hội và của mọi người 

dân vào cuộc đấu tranh phòng chống GLTM cũng như buôn lậu, sản xuất kinh 

doanh hàng giả. 

3.2. Giải pháp cơ bản đảm bảo thực hiện pháp luật về phòng, 

chống gian lận thương mại  

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật và cơ chế chính sách về phòng, chống 

gian lận thương mại 

Theo đánh giá của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP: “Hệ thống 

pháp luật và cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, sơ hở nhưng chậm được 

sửa đổi, bổ sung”, thực tế hiện nay pháp luật và cơ chế chính sách về phòng 

chống gian lận thương mại vừa thừa, vừa thiếu, nằm tản mạn, chồng chép, 

chắp vá trong nhiều loại văn bản, các chế tài áp dụng chưa đủ sắc răn đe.... 

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến yếu kém 

trong thực hiện pháp luật về PCGLTM hiện nay. Vì vậy hoàn thiện pháp luật 

và cơ chế chính sách là giải pháp quan trọng, đòi hỏi:  

- Các cấp, các ngành đặc biệt là Bộ Tài chính, Bộ Công thương cần 

chủ động rà soát tổng thể các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống 

gian lận thương mại, nhất là chính sách về thương mại biên giới, khu thương 

mại, chính sách kinh doanh hàng xuất khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, 

quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, kiến 

nghị Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hay bãi bỏ những văn bản chồng chéo, mâu 

thuẫn, lạc hậu, sơ hở đang bị các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, GLTM 

(chính sách miễn thuế đối với hàng hóa cư dân biên giới; chế độ hóa đơn 

chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường...). 
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- Nhà nước cần hoàn thiện và xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, 

chống GLTM quy định tập trung, đầy đủ các nội dung cần thiết như một 

ngành luật độc lập quy định rõ ràng về hành vi gian lận thương mại, các cơ 

quan có trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống GLTM và chế độ phối hợp 

hoạt động công tác, về các chế tài xử lý vi phạm nghiêm minh, đủ sức răn đe 

đối với những đối tượng vi phạm. Những điều này là cần thiết vì:  

Hiện nay, gian lận thương mại còn được quy định chung với “buôn 

lậu, làm hàng giả”, sự tách bạch có lúc không rõ ràng dẫn đến dễ nhầm lẫn 

trong cách hiểu và thực hiện pháp luật vì vậy cần có những quy định cụ thể, 

chi tiết về gian lận thương mại. Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ 

quan trong phòng chống GLTM chưa được quy định rõ ràng, thực tế ở nước 

ta các cơ quan tham gia phòng, chống GLTM là rất nhiều, trách nhiệm trong 

công tác có lúc chồng chéo, có chỗ lại có khoảng trống, dẫn đến tình trạng 

“cha chung không ai khóc”, vì vậy cần có các quy định của pháp luật đầy đủ, 

tập trung, rõ ràng về trách nhiệm này. Tình trạng những hành vi gian lận 

thương mại nghiêm trọng liên tục tái diễn còn có nguyên nhân từ chế tài xử 

phạt của nhà nước quá nhẹ, Nghị định số185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 

năm 2013 và các văn bản pháp luật liên quan 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, tuy nhiên hình thức xử phạt không đủ sức 

răn đe, không tương xứng với hậu quả của vi phạm gây ra, điển hình phải kể 

đến những vi phạm như: Trộn bột đá vào kẹo, hành vi này có thể đem đến lợi 

nhuận tiền tỷ nhưng khi bị phát hiện chỉ bị xử phạt vài chục triệu nên đối 

tượng vi phạm chấp nhận bị phạt, hoặc sai phạm trong kinh doanh xăng dầu, 

sai phạm là rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, đây là thủ đoạn 

ăn cắp tinh vi nhưng hình thức xử lý hiện nay mới chỉ dừng lại ở cảnh cáo... 

vì vậy cần có các quy định của pháp luật theo hướng tăng mạnh chế tài xử lý 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=185/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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đối với hành vi gian lận thương mại, chế tài nghiêm minh hơn, đủ sức răn đe, 

trừng trị đối tượng cố tình vi phạm. Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa 

án và các đơn vị có liên quan rà soát thực trạng khó khăn, vướng mắc trong 

việc xử lý hình sự đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 

kiến nghị Nhà nước ban hành văn bản pháp luật phù hợp để kịp thời xử lý 

hành vi vi phạm. 

- Nhà nước cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về phòng 

chống gian lận thương mại điện tử. Đây là lĩnh vực mới ở nước ta, nên cần 

nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp. Thực trạng GLTM hiện 

nay đang là vấn đề thách thức đối với cơ quan chức năng bởi những thủ đoạn 

rất tinh vi của các trang mua bán điện tử. Các khiếu nại của khách hàng chủ 

yếu liên quan đến việc khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản 

phẩm, dịch vụ, hoặc sản phẩm, dịch vụ kém chất lượng, hoặc bị mất thông tin 

cá nhân của chủ tài khoản. Nạn ăn cắp thông tin, gian lận tài chính và quảng 

cáo quấy rối người dùng là thực trạng đáng báo động và rất cần đến các chế 

tài pháp luật cũng như trang thiết bị kỹ thuật để có thể kiểm soát, phát hiện 

những hành vi GLTM trong lĩnh vực thương mại điện tử ở nước ta hiện nay. 

Theo các chuyên gia, việc thực hiện xử lý vi phạm đối với các doanh 

nghiệp gian lận cũng rất khó khăn do việc thực hiện kiểm tra, truy tìm được 

những doanh nghiệp “ảo” này không đơn giản. Hơn nữa, các chế tài xử phạt 

cũng mới chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính, so với khoản lợi nhuận 

từ hành vi bất chính gây ra không đáng là bao. Do vậy, nhà nước cần sửa đổi, 

bổ sung để có các quy định pháp luật sát thực hơn về kiểm soát, xử lý vi phạm 

trong lĩnh vực thương mại điện tử như: vi phạm về hoạt động kinh doanh 

thương mại điện tử; vi phạm về thông tin trên website thương mại điện tử; vi 

phạm về giao dịch trên website thương mại điện tử; giả mạo hoặc sao chép 
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giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác 

để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn. 

3.2.2. Tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện pháp 

luật về phòng, chống gian lận thương mại của các cơ quan chức năng ở 

trung ương và địa phương 

Trong việc thực hiện pháp luật về PCGLTM, các cơ quan chức năng 

của nhà nước như Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, Cục Sở hữu trí tuệ, 

Kiểm lâm, Y tế, Tài chính, Bộ đội Biên phòng, v.v. có trách nhiệm, vai trò 

trung tâm, thường trực trong tổ chức thực hiện pháp luật. 

Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác 

chống buôn lậu, GLTM và hàng giả, trong đó chú trọng chỉ đạo kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện Công điện số 2118/CĐ-TTg, ngày 28/10/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và 

hàng giả; tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 

30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống 

buôn lậu thuốc lá.  

Thành lập các tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc Ban Chỉ đạo 389 các 

bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng trong việc thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 

Quốc gia; kiểm tra, đôn đốc công tác điều tra, xử lý vụ việc phức tạp, trọng 

điểm về buôn lậu, GLTM và hàng giả.  

Tăng cường phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường với các lực 

lượng khác, các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong tổ chức 

thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại. 

Ban Chỉ đạo 389 cần thường xuyên kết hợp chặt chẽ với các cơ quan 

nhà nước có liên quan để trao đổi thông tin, tình hình GLTM trên địa bàn. 
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Tăng cường công tác thông tin, tổng hợp báo cáo, nắm chắc diễn biến thị 

trường và địa bàn để tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả. 

Duy trì thường xuyên việc trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng 

chức năng nhất là về hành vi, thủ đoạn mới của các đối tượng, bổ xung hoàn 

thiện phương án nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và 

GLTM. Qua đó, cần giao lưu chia sẻ kinh nghiệm để tăng cường chất lượng 

hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ và công tác tham mưu, đề xuất của 

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 và các ngành thành viên; nâng cao chất 

lượng thông tin, báo cáo ngay từ cấp cơ sở. 

Đẩy mạnh công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích 

trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

3.2.3. Đầu tư kinh phí, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa 

học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế trong quá trình toàn cầu hóa 

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

Thực tế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng diễn biến 

phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường, điển hình như sử dụng bộ 

phận vi mạch rút ruột xăng dầu của khách hàng, gian lận trong thương mại 

điện tử.., vì vậy cần đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ 

để tăng cường năng lực kiểm tra kiểm soát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu, hàng hóa lưu thông trên thị trường, chống hàng giả, hàng vi phạm sở 

hữu trí tuệ; Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả, nhất là với các nước có chung đường biên giới, 

các nước trong khu vực ASEAN. Phối hợp với các tổ chức, thương hiệu toàn 

cầu trong hợp tác chống buôn lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Xây dựng, 

triển khai Cơ sở dữ liệu thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả kết nối với các Bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo kiểm tra, 

xử lý vi phạm. 
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Xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng, khuyến 

khích sự đóng góp về vật chất của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, doanh 

nghiệp và nhân dân cho công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả, tạo nguồn lực để khen thưởng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị chuyên dùng, kỹ thuật nghiệp vụ cho công tác này. 

3.2.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, công bằng 

mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thực hiện pháp luật 

phòng chống gian lận thương mại 

Thực hiện kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất đối với các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, thanh tra về tiêu 

chuẩn chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh, kiểm tra vệ sinh 

an toàn thực phẩm, kiểm dịch đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm 

tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, điều kiện sản xuất, 

kinh doanh các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành. 

Các cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo 389 địa phương cần xây dựng 

chương trình, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trong từng thời kỳ, trong đó đề ra chỉ tiêu cụ thể về phát hiện, xử lý 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đôn đốc, kiểm tra các địa phương 

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

việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác này.  

Đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý vụ việc phức tạp, trọng điểm về buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đối với các đơn vị chức năng như Hải 

Quan, Cảnh sát, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường v.v. cần 

quyết liệt sử dụng tất cả các nguồn lực trong đấu tranh phòng chống tội phạm 

theo chức năng của mình: Cơ quan quốc phòng tiếp tục tăng cường quản lý 

xuất cảnh, nhập cảnh; thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các 
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đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới đường bộ, vùng biển để phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 

qua biên giới, nhất là các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, hàng tiêu 

dùng. Cơ quan Công an nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm, các 

đối tượng cầm đầu, chủ mưu để triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn 

lậu và vận chuyển, kinh doanh hàng hóa trái phép, không để xảy ra các điểm 

nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác lập các chuyên án 

trọng điểm về buôn lậu thuốc lá, xăng dầu, rượu, thực phẩm, sản xuất, kinh 

doanh hàng giả... kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. Cơ quan Tài chính tăng cường quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau 

thông quan, hoàn thuế giá trị gia tăng, chính sách thương mại biên giới, khu 

kinh tế cửa khẩu, khu thương mại, thị trường nội địa, các loại hình kinh 

doanh, dịch vụ dễ dẫn đến buôn lậu, gian lận thương mại như xuất khẩu, nhập 

khẩu, tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, bán hàng miễn thuế, sản xuất 

xuất khẩu, gia công, vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa. Cơ quan 

Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động 

thương mại; phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá các tụ điểm tập kết, 

kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm, vi 

phạm sở hữu trí tuệ. Cơ quan thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác 

thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật đối với hoạt động thanh tra, 

kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi 

phạm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả.... Các cơ quan chức năng này cần thực hiện thường xuyên tổ chức giao 

ban, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp 

đấu tranh đối với những hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.  
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Theo chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan chức năng cần phải tập 

trung quyết liệt ngăn chặn, kiểm soát chống buôn lậu, GLTM. Thực hiện kiểm 

tra, kiểm soát thị trường gắn liền với mục tiêu ổn định, lành mạnh thị trường, 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh 

nghiệp, đơn vị kinh doanh làm ăn chân chính. Thực hiện các giải pháp tháo 

gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển sản xuất và thị 

trường trong nước; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương 

hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp 

3.2.5. Giáo dục pháp luật cho các cá nhân, tổ chức tại cộng đồng, 

thu hút sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp vào đấu tranh phòng 

chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Hiệu quả của đấu tranh phòng, chống GLTM, của thực hiện pháp luật 

phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia tích cực của người dân tại các cộng đồng, 

của các doanh nghiệp. Do vậy cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, phối 

hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, thu hút sự tham gia của nhân dân, 

dựa vào các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp 

trong thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại.  

Về đầu mối theo chúng tôi nên thông qua tổ chức Mặt trận Tổ quốc và 

tổ chức Hội phu nữ, tổ chức Đoàn thanh niên tại cộng đồng, các chi nhánh 

của Hội bảo vệ người tiêu dùng để thu hút sự tham gia của người dân 

Tăng cường giáo dục pháp luật, xây dựng chương trình truyền thông 

phù hợp, tuyên truyền về pháp luật về những nguy hại của buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, người dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả; biểu dương những tấm gương tích cực, những địa 

phương, đơn vị làm tốt; phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, thiếu 

tinh thần trách nhiệm. 
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Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần tập trung làm cho người dân 

nhận thức được tác hại của hoạt động GLTM, buôn lậu, hàng giả không 

những ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế mà nó còn ảnh hưởng đến sức 

khỏe, tính mạng của người dân. Từ đó, người dân sẽ tham gia tích cực vào 

công tác đấu tranh phòng chống GLTM, kinh doanh sán xuất hàng giả.Các cơ 

quan chức năng cần thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

người dân, doanh nghiệp, thương nhân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

cũng như nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Ví dụ, để phòng chống 

GLTM trong kinh doanh xăng dầu, để chấn chỉnh tình trạng gian lận xăng dầu 

ở các cây xăng, các cơ quan chứng năng cần có những biện pháp tuyên 

truyền, khuyến cáo người tiêu dùng và phải phối hợp đồng bộ với các ban 

ngành liên quan .  

Theo một khảo sát, hiện nay: có tới 90% người tiêu không biết đến bất 

kỳ cơ quan, hội, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng nào, và người dân phần thì 

không biết pháp luật, phần thì ngại khiếu nại vì nghĩ đến chỉ mất thời gian 

thôi chứ không giải quyết được gì. Ngần ngại với các cơ chế khiếu nại, khiếu 

kiện vì sợ mất thời gian và sợ tốn tiền – đây cũng là tâm lý chung của nhiều 

người tiêu dùng, chỉ có khoảng  2 – 3% người tiêu dùng sử dụng kênh khiếu 

nại, hoặc khởi kiện khi quyền của mình bị vi phạm. Chính điều này càng 

khiến người tiêu dùng trở nên “đơn độc” trong việc bảo vệ quyền lợi chính 

đáng của mình. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam có hiệu lực 

từ gần 4 năm qua. Thế nhưng, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở nước 

ta vẫn đang gặp nhiều thách thức. 

Người tiêu dùng vẫn phải đối mặt với các vấn đề như hàng giả, hàng 

nhái, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm và các thủ đoạn GLTM khác. 

Quyền chính đáng của người tiêu dùng vẫn bị “bỏ lửng” khi người tiêu dùng 

“ngại” khiếu nại, còn cơ quan liên quan vẫn chưa thực sự phát huy vai trò của 
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mình. Thực phẩm không lành mạnh, không đảm bảo an toàn liên quan đến 

4/10 nguyên nhân gây tử vong lớn nhất trên thế giới.   

Tạo lập dư luận xã hội thông qua các tổ chức xã hội kêu gọi người dân 

lên tiếng với hiện tượng vi phạm pháp luật, các hành vi GLTM như việc “phù 

phép” biến thịt ôi hỏng thành thịt tươi, sử dụng hóa chất giữ hoa quả tươi lâu, 

đưa vào siêu thị những loại rau quả không rõ nguồn gốc. Phát huy vai trò của 

các đoàn thể nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát 

hiện, đấu tranh với các hành vi GLTM. Từng bước xã hội hoá công tác thực 

hiện pháp luật về phòng, chống GLTM. Nếu không có sự tham gia phối hợp, 

giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống 

GLTM thì các lực lượng chức năng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và khó có thể 

hoàn thành được các nhiệm vụ được giao.  

3.2.6. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm công 

tác và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực 

hiện pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại 

Đây được coi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả của 

công tác phòng, chống gian lận thương mại, đội ngũ cán bộ, công chức cần 

được nâng cao hơn nữa về chuyên môn nghiệp vụ, thấy rõ được chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong thực thi nhiệm vụ, đảm nhiệm công việc, 

công tâm, không tham nhũng, không ức hiếp dân, không gây phiền hà, không 

thực hiện bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, buôn bán hàng giả, yếu kém. 

Xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung 

túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, 

đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác. Rà soát, sửa đổi bổ 

sung hoặc xây dựng và ban hành chế độ, quy trình luân chuyển, chuyển đổi vị 

trí công tác cán bộ, công chức trong các lực lượng chức năng, nhất là tại các 

vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. 
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Kết luận chương 3 

 

Trong chương 3 tác giả đã trình bày những quan điểm và giải pháp cơ 

bản về về thực hiện pháp luật trong phòng chống gian lận thương mại ở nước 

ta hiện nay. Tác giả đã đề xuất với phần lý giải về các quan điểm cốt lõi như: 

Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại nhằm bảo vệ, bảo 

đảm quyền, lợi ích của con người, quyền công dân, các tổ chức kinh tế phải 

đồng bộ với đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

phòng chống gian lận thương mại; là nhiệm vụ của cộng đồng và toàn xã hội, 

từng bước thực hiện xã hội hóa công tác phòng chống gian lận thương mại. 

Trên cơ sở đó luận văn đã trình bày các giải pháp cơ bản về đảm bảo 

thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại. Tiêu biểu là các 

nhóm giải pháp cơ bản sau: hoàn thiện pháp luật về phòng chống gian lận 

thương mại; tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện pháp luật về 

PCGLTM của các cơ quan chức năng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 

các cơ quan chức năng đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực nghiệp vụ, 

phẩm chất đạo đức; giáo dục pháp luật, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công 

chức trong thực hiện pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại; tăng 

cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, công bằng mọi hành vi vi phạm 

pháp luật về phòng chống gian lận thương mại và giáo dục pháp luật cho các 

cá nhân, tổ chức tại cộng đồng, thu hút sự tham gia của cộng đồng, doanh 

nghiệp vào đấu tranh phòng chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 
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KẾT LUẬN 

 

Nền kinh tế với nhiều loại hình kinh doanh buôn bán, nhiều ngành 

nghề, sự đa dạng, phong phú của hàng hóa, dịch vụ đã góp phần quan trọng 

thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nhu cầu của người dân được đáp ứng trên mọi 

lĩnh vực, bên cạnh những hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh thì song 

song với nó là tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh 

hàng giả đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, thủ đoạn 

ngày càng tinh vi. Hậu quả của nó là khôn lường, phá hoại sản xuất trong 

nước, thất thu ngân sách, ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh buôn bán chân 

chính, không khuyến khích hàng hóa nhập khẩu hợp pháp, gây nguy hại đến 

sức khỏe, tính mạng của người dân. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành hàng loạt 

những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác liên quan đến đấu tranh 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, 

các văn bản là cơ sở pháp lý giúp cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công 

chức nhà nước thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình và xử lý các hành vi 

vi phạm đối với tổ chức, cá nhân. 

Cùng với các địa phương trong cả nước, các cấp ủy đảng, chính quyền 

ở Hải Phòng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng 

phối hợp chặt chẽ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt đấu tranh hiệu quả với các 

đối tượng có những hành vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ở một mức độ nhất 

định phải thừa nhận rằng việc thực hiện pháp luật về phòng, chống gian lận 

thương mại ở thành phố Hải Phòng vẫn còn nhiều hạn chế, điều đó xuất phát 

từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, những nguyên nhân 

đó có tác động lớn đến hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống gian lận 

thương mại ở thành phố Hải Phòng. Với nội dung nghiên cứu tại chương 3 
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của luận văn, tác giả đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp bảo đảm thực hiện 

và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống gian lận 

thương mại ở thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. 
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