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S:  34  /2020/QD-UBND Ninh BInh, ngày o8 tháng -12 nàm 2020 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy chê trách nhim và quan h phôi hçrp trong cong tác 

dan tranh phông, chông buôn 1u, gian 1n thtro'ng mui 
và hang giã trên dja bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TNH NINH BINH 

Can th Lut T ch&c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can cii' Lut Ban hành van bàn quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nàm 
2015, 

Can cii' QuyeTt  djnh s ]9/2016/QD-TTg ngày 06 tháng 5 nàm 2016 cia Thi 

tithng ChInh phi ban hành Quy ché' v trách nhim và quan h pho'i hQp hogt 

d(5ng giü'a các cci quan quán l nhà nzthc trong cong tác dâ'u tranh phOng, chO'ng 

buOn lu, gian ln thu'o'ng mgi và hang giá, 

Theo d nghj cia Cyc trithng Cyc Quán l thj tru'àng tgi TO' trInh 

sd 452/TTr-QLTT ngày 03 tháng 11 nàm 2020 ve viçc ban hành Quy chê trách 

nhim và quan h pho'i hcip trong cOng tác dd'u tranh phOng, chO'ng buOn lgu, 

hang giá và gian lan  thu'ctng mgi trên dja bàn tinh. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch trách nhim và quan 
h pMi hçip trong cong tác du tranh phông, chng buôn 1u, gian 1n thuang 

mai và hang giã trên dja bàn tinh Ninh Binh. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1?c  thi hành k tir ngày 01 tháng 01 närn 
2021 va thay th Quy& dnh so 15/20 1 1/QD-IJBND ngây 22 tháng 9 näm 2011 
cüa UBND tinh Ninh BInh ban hành Quy ch v trách nhim và quan h pMi 

hçip giüa các Si, ngành, Uy ban nhân dan cp huyn và các 1c Iisçing chüc näng 
trong cOng tác du tranh phOng, chng buOn 1u, hang giã va gian 1tn thiiang 

mai trên dja bàn tinh Ninh Bmnh. 
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Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh; Trixâng Ban Chi do chng buôn 
1u, gian 1n thuong mi vâ hang giá tinh; Giám dc, Thu truâng các Sâ, ban, 
ngành thuc UBND tinh; Chü tjch UBND huyn, thành ph và Thu tnthng các 
Ca quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./.4. 

No'i nhân: 
- Nhu Diu 3; 
- VAn phông ChInh phü; 
- Bô Tài chInh; 
- Tng ciic Hãi quan; 
- Cijc Kim tra vAn bàn - B Tu pháp: 
- Thng trrc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- C6ng Thông tin din tfr tinh; 
- Liru: VT, VP5. 
NN_VP5_QDUB 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Ph,m Quang NgQc 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

TINH NINH BINH Dc Ip - Tir do - Hinh phñc 

      

QUY CHE 
Trách nhim và quan h phôi hçrp trong cong tác dâu tranh phông, chông 

buôn 1u, gian 1n thtro'ng mii và hang giã trên d!a  bàn tinh Ninh BInh 
(Ban hành kern theo Quyé't djnh sd ?1 /2020/QD- UBND ngàyO2 tháng/.Znám 2020 

cia Uy ban nhán dan tinh Ninh Blnh,) 

Chtro'ng I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Phim vi diêu chinh và dôi tu'çYng áp ding 

1. Pham vi diêu chinh 

Quy ch nay quy djnh v nguyen tic, trách nhim, ni dung, mi quan h 
phi hçp giüa các co' quan, t chOc trong cong tác du tranh phông, chng buôn 
lu, gian 1n thrnmg mai  và hang già trên dja bàn tinh. 

2. Di tuçmg áp diing: 

a) Ban Chi dto chng buôn lu, gian ln thuang mai  và hang già tinh (sau 
day gçi tt là Ban Chi dao  389 tinh); 

b) Cc quan, t chüc và Ca nhân có lien quan dn cong tác du tranh phông, 
chng buôn 1u, gian 1n thuang mai,  hang già; 

c) Chü tjch UBND các huyn, thành ph& 

Diêu 2. Nguyen tc xác djnh trách nhim và quan h phôi hçrp 

1. V trách nhiêm 

a) Thu trithng các SO, ban, ngành, các co quan chOc näng tii dja phuo'ng can 
cir chOc näng, nhim vii disçc giao và phân cong trách thim trong Quy ch nay 
chju trách nhim chi do, t chirc cOng tác du tranh phông, cMng buôn lu, 
gian 1n thuo'ng mai  và hang già thuc linh virc SO, ban, ngành quàn 1 theo 
nguyen tàc: 

- Bão dam quy djnh cüa pháp lut hin hành v chüc näng, nhim vii dôi vOi 
cOng tác du tranh phông, chng buôn 1u, gian 1n thuo'ng mai  và hang giá; 

- Mi dja bàn, linh virc do mQt Co quan chju trách nhim chinh, chU trj Va th 
chOc phi hqp trong cOng tác du tranh phông, chng buôn lu, gian ln thucing 
mai và hang giã; các co quan khác có trách nhim phi hqp, tham gia vOi co' 
quan chü trI theo chirc näng, nhim vu, quyn hn dugc pháp 1ut quy djnh. 
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Trithng hçip phát hin hành vi buôn 1u, gian 1n thuang mi, san xut, kinh 
doanh hang giâ trên dja bàn hotc linh vrc co' quan khác chü trI thI cci quan phát 
hiên thông báo ngay cho co quan có trách nhim chñ tn d x1r 1 theo chüc näng, 
nhim vi duçic phân công; 

b) Chü tjch UBNID các huyn, thành ph chju trách nhim chi dto và to 
chüc cOng tác dtu tranh chng buôn 1u, gian 1n thuong mi và hang già trên 
dja bàn, dja phucng mInh trçrc tip quail 1; 

c) Trong qua trInh thirc hin chrc näng, nhim viii và trách nhim duc 

UBNID tinh, Chü tch UBND tinh, TruOng Ban Chi dto 389 tinh giao, Thu 
truOng các SO, ban, ngành, co' quan chüc nàng và Chñ tjch UBND các huyn, 
thành ph có trách nhim chi dto các 1irc 1ucng chüc nàng thuc thâm quyên 
chü dtng t chirc vic phi hçp hott dng. Trong do, có phân djnh Co quan chü 

tn và co quan phi hçp d dam bào tInh thng nht, dng b trong chi dao,  diu 
hành hiu qua cong tác du tranh phOng, chng buôn 1u, gian 1n thuong mi và 
hang già theo trng chuyên d, linh vçrc và dja bàn cii th; chju trách thim trong 
phm vi chüc näng, thim v11 dugc phân cOng. 

2. V quan h phi hçip 

a) Quan h phi hçp hoat dng du tranh phông, chng buôn 1u, gian 1tn 
thuang mai  và hang giã giüa các SO, ban, ngành, co quan chic nàng và UBND 
các huyn, thành pM phãi tuân thu dOng pháp 1ut; dung chirc näng, nhim vii 
và quyn hin duçic giao; dam bào M trçi 1n nhau, tránh so' hO, cMng chéo trong 
vic thrc hin chirc näng, thim vii; 

b) Quan h pMi hçp hoat dng dugc thirc hin theo nguyen tc kjp thOi, 
hiu qua; qua trInh phM hçip không gay khó khän, phin ha hoc kéo dài thOi 
gian trong kim tra, xü 1 hang hóa buôn 1u, gian 1n thuang mui và hang giá; 

c) Vic trao di thông tin ti phm, diu tra, thirc hin các bin pháp cOng 
tác nghip vçt phOng, cMng buôn 1u, gian 1tn thuong mi và hang già phai dam 
bão quy djnh v ch d bão mQtt; 

d) Co quan thuOng tnirc Ban Chi dao  389 cüa tInh (Ciic Quàn 1 thj tru1ng 
tinh) tham mixu giüp TruOng ban chO tnI pMi hçip giüa các co quan, các ngành, 
các lirc luçing chüc nàng ti dja phucing trong cong tác du tranh cMng buOn 
1u, gian 1n thuong mai  và hang giã theo Quy ch nay trong phtm vi toàn tinh. 

Chtro'ng II 
TRACH NHIM TRONG DAU TRANH PHONG, CHONG BUON 

LiU, GIAN LN TH1f€NG MI?d  yA HANG GIA 

Diêu 3. Trách nhiêm cüa Ban Chi dio 389 tinh 
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Ban chi dio 389 tinh chju trách nhiêm tham muu giiip Chñ tjch UBND tinh 
trong vic t chüc các quan h phi hçip hott dng giüa các cci quan có chüc 
näng thanh tra, kim tra trong cong tác du tranh chng buôn 1u, gian 1n 
thi.wng mti và hang giã trên dja bàn tinh. 

Can ct'r vào nhim vi, quyn han  duac Chü tjch UBND tinh giao, Ban Chi 
dao 389 tinh Co trách nhim thirc hin các nhim vi, quyn han  cii th sau: 

1. Xây drng chin 1uçc, k hoach,  bin pháp phông, chng buôn 1tu, gian 

1n thuang mai  và hang già trong trng thai k. Chi dao,  kim tra, don dc, 

huâng dn các Sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph thrc hin cong tác 
dtu tranh phông, cMng buôn 1u, gian 1n thuang mai  và hang già; 

2. Chi dao  vic phi hçp gitra các c quan và các 1irc luqng chirc näng phát 
hiên, du tranh, ngän chn và xir 1 các hành vi buôn lâu, gian 1tn thuang mai  và 

hang già nghiêm tr9ng, có t chüc; 

3. Chi dao  các S, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph rà soát sra di, 
b sung hoc d xut cp có thm quyn s1ra diii, b sung các cc ch& chInh 
sách, van bàn quy pham pháp 1ut có lien quan nhm nâng cao hiu qua cong tác 
du tranh phông, chng buôn 1u, gian 1n thucmg mai  và hang giâ; 

4. Thành 1p các doàn kim tra lien ngành d kim tra vic xü 1 các vii 

buôn 1u, gian 1n thuo'ng mai  và hang giã có t chirc, quy mô lan, gay ánh 

hithng dn kinh t, xã hi; kim tra tInh hInh phOng, chng buôn 1u, gian 1n 

thuang mai  và hang già tai  mt s dja bàn tr9ng dim; 

5. Thirc hin hçp tác quc té trong linh vrc phông, chông buôn 1u, gian 1tn 

thung mai  và hang giá; 

6. D nghj khen thuang di vai tp th& cá nhân có thành tIch xutt sc trong 

hoat dng phOng, chng buôn 1u, gian 1n thuang mai  và hang giá. Chi dao  x1r 

1 di vai tp th, cá nhân có du hiu bao che, bâo kê, tip tay cho buôn 1u, 

gian 1n thuong mai  và hang giâ; 

7. Chi do Cc quan ThuOng trijc giilp vic Ban Chi dao  389 tinh tin hành 
tng kt, dánh giá cOng tác du tranh phông, chng buôn 1u, gian 1n thuang 
mai và hang giâ djnh theo chuyên d, báo cáo Chü tjch UBND tinh, Ban Chi 

dao 389 quc gia; 

8. Chi dao  các S, ban, ngành, cc quan chac näng, UBND các huyn, thành 
ph phi hçip vai các cci quan thông tin, báo chI xây dimg k hoach  tuyên truyn 

v phông, chng buOn 1u, gian 1n thuang mai  và hang giâ; 
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9. Chi dto Ci quan Thu&ng trVc  tham muu, giüp vic cho Trithng ban và 
Ban Chi dao 389 tinh trong diu hành, chi dto hoit dng, thirc hin các nhim 
vu, quyn hn cüa Ban Chi do 389 tinh; 

10. Thirc hin các nhim vi khác do Chü tjch UBND tinh giao. 

Diu 4. Trách nhim cüa các s&, ban, ngãnh có churc nãng thanh tra, 
kim tra, kim soát, dâu tranh phông, chng buôn 1u, gian 1n thu4iing mti 
và hang giã 

1. Cuic Quãn 1 thj trurong 

a) Thirc hin chüc näng, nhim vii là Ca quan ThiRmg tr1rc Ban chi dto 389 
tinh. Chñ trI soan thâo, trmnh Truàng Ban Chi dao  389 tinh ban hành k hoach, 
d an, phuong an, van bàn chi dio cüa Ban Chi dto 389 tinh trong cong tác du 
tranh phông, chng buôn l.u, gian 1n thuang mai  và hang giâ trên dja bàn tinh. 

b) Chü tn, thirc thi cong tác quail 1 thj tnthng trên dja bàn tinh; hithng dan, 
kim tra, kim soát vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut v hoat  dng kinh 
doanh, hxu thông hang hóa, các hot dng thi.rang mi, djch vi thucmg mai  trên 
thj tn.r&ng; chng du co, gäm hang, kinh doanh hang nhp 1tu, hang già và các 
vi phim v giá, ghi nhãn hang hóa, quyn s hthi trI tu và các hành vi kinh 
doanh vi phm pháp 1utt khác trén thj tri.thng ni dja; kjp thñ phát hin, xir 1 
các hành vi vi phtm theo quy djnh cüa pháp lut. 

c) PMi hçip vi So Y t, Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn, Si Cong 
Thuang thanh tra, kim tra v v sinh an toàn thirc phm trong qua trInh san xuât, 
kinh doanh, ch bin và luu thông thirc phm thuc phm vi quãn 1 nhà nithc cüa 
B Cong Thuang; phi hçip vói Si Khoa hc và Cong ngh, Sâ Van boa - Th 
thao trong vic kim tra xir l các vi phtm v si hQ'u cong nghip, do lumg cht 
luçvng, bàn quyn tác giã, in sang bang dia, van hoá phm lu; phii hçip vi Sà 
Thông tin và Truyên thông kiêm tra, xi 1 các vi phm trong kinh doanh các thit 
bj cong ngh thông tin và vin thông, hoat dng biru chInh. 

d) Chü tn Doàn kim tra lien ngành chng buôn 1u, gian 1n thuang mti và 
hang già hang näm theo six chi dao  cüa LTBNID tinh, Ban Chi dio 389 tinh. 

d) Tng hçip báo cáo, don dc các ngành dugc phân cong báo cáo theo djnh 
k, da xut, báo cáo so kit, tng kt cüa Ban Chi dto 389 tinh. 

2. Cong an tinh 

a) Chi dao  các  1?c  luçmg thuc Cong an tinh và Cong an các huyn, thânh 
pM phát hin, bt giQ, diu tra, xác minh lam rô dumg day, nhóm buôn lu, 
gian ln thuang mti, san xut, kinh doanh hang giã, hang nhp 1tu trên phm vi 
toàn tinh; pMi hçip, M trq 1rc luçmg, phi.rong tin cho các sâ, ngành, các co 
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quan chüc näng trong vic kim tra, xir 1 nhftng vi vic buôn 1u, gian 1n 
thuang mi, san xutt, kinh doanh hang giâ, hang nhtp 1u theo quy djnh cüa 
pháp 1ut; 

b) Tin hành các k hoach, bin pháp nghip vii d phông ngüa, diêu tra, 
phát hin, du tranh ngän chin vâi ti phm buôn 1u, gian 1n thuang mti, 4n 
chuyn trái phép hang hóa, san xut, 4n chuyn, kinh doanh hang giã và xir 1 
các hành vi vi phm theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c) Chi &to 1icc luçing Cãnh sat giao thông kjp thai phi hçip vi cac S, 
ngành, các co' quan chirc näng dmg, gilt phu'o'ng tin 4n chuyn hang nhp 1u, 
hang giã, gian 1n thuo'ng mi trên các tuyn dithng b, du&ng st, dung thüy. 

3. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 

a) Chü trI, phti hap vth các Ca quan lien quan kim tra phát hin, ngän chn 
va xir 1 các hành vi san xut, gia công, sang chai, dóng gói, nhp khâu, kinh 
doanh, vn chuyn, quãng cáo và slt dung các 1oi nguyen lieu, 4t tu phc vi 
nông nghip và vt tu phic v11 nuôi trng, khai thác thüy san, lam nghip, thüy 
san giá, kern cht hxçing, cm sir diing và ngoài danh mic cho phép, nhp lu 
ging v.t nuôi, ging cay trng; Kim soát cht ché ngun gc, cht luçing các 
1oii thuc thu y, thuc bão v thirc 4t, phân bón, san phm xir 1 môi truYng 
nuôi trng thüy san, thirc an chàn nuoi, thüy san, km thông trên dja bàn tinh; 

b) Tang cuô'ng cong tác thanh tra, kim tra các Ca s buôn ban thuc thu y, 

thüc an chän nuôi, chän nuôi, git m dng vat,  4n chuyn, kinh doanh dng 

vat, san phrn dng 4t, cuang quy& x1r l các hành vi vi phim theo quy djnh 
cüa pháp 1ut; thirc hin vic kim djch dng 4t, san phâm dng 4t theo quy 
dinh. 

c) Chü trI, phi hap vâi co' quan Cong an, Y té, Quân 1 thj tru&ig kiêm tra 
và xr 1 nghiêm các hành vi vi phtm theo quy djnh cüa pháp 1utt v an toàn v 
sinh thirc phm trong qua trInh san xut, ch bin, bão quàn, 4n chuyn, kinh 
doanh thirc phm thuc phtm vi quán 1 nhà nithc cüa B Nông nghip và Phát 
trin nông thôn; 

d) Chü trI, phi hap vi các co quan Co lien quan (Cong an, Quân di, Quân 
1 thj trmmg...) trong vic phát hiên, ngàn chn và xlt 12  các hành vi khai thác, 
vn chuyn và tiêu th g 1u, dng 4t và các san phtm dng vtt hoang dã, qu 
him và nhCtng loài thrc 4t, dng 4t thng nguy cp, qu hiêm; 

d) Chü tn, phi hap vi các Sy, ban, ngành có lien quan thanh tra, kirn tra 
v an toàn thirc phm di vi nông san, lam san, thüy san theo quy djnh cüa 
pháp 1utt. 



4. S Cong Thtro'ng 

a) Chü trI, phM hçip vâi Sâ Y t, Sô Nông nghip và Phát trin nông thôn, 
các si, ngânh có lien quan kim tra, giám sat v an toàn thirc phm thuc phm 
vi quãn 1 nba nithc cüa B Cong Thuang; 

b) Chü trI kim tra, giám sat vic chip hành các quy djnh v quân 1 cnh 
tranh, thucing mai  din tiir, ban hang da cAp, chng dc quyn, chng canh  tranh 
không lành manh  và báo v quyn igi ngui tiêu dung; áp diing các bin pháp tir 
v, chng ban phá giá, chng trçl cAp; 

c) Phi hçp vâi cQ quan nhâ nuOc có thâm quyn trong qua trInh diu tra 
các hành vi dc quyn và lien kt dc quyn v giá; hành vi lam  diing vj tn 
tMng linh thj trueing d ban hang hóa, cung img djch vçi dithi giá thành toàn b 
nhm loai bO di thu canh tranh; hoàc ap dtt giá mua, giá ban hang hóa, djch v1i 

bAt hgp l hoc An djnh giá hang boa, djch v1i mt cách trirc tip hoc gián tiêp 
di vi các doanh nghip có vj trI thng linh thj trithng; hânh vi ban phá giá 
hang hóa nhp khAu vào Vit Nam theo quy djnh cüa pháp 1utt; 

d) Thanh tra chuyên ngành v linh virc cong nghip, boa chAt, hot dng 
thuo'ng mti, canh  tranh, kinh doanh theo phucmg thirc da cAp và các linh virc 
khác theo chüc nàng, nhim vii, quyn htn ducic giao. 

5. S& Tài chInh 

a) Chü trI thirc hin các quy djnh v quân 1 giá theo quy djnh cüa pháp lut; 

b) Phi hçip vâi các lirc lugng chüc näng xác djnh giá hang hóa, tang vt bj 
tjch thu, tam  giü d xu 1 vi phtm hành chInh theo quy djnh cüa pháp lut; 

c) HuOng dn, kim tra các S0, ngành, các cG quan chüc näng trong vic 
quãn 1, sü diing ngun thu dugc tü x1r 1 tang vat,  phuang tin tjch thu sung 
qu5i nhà nithc do vi phm hành chInh. ThAm djnh vâ trIch các khoán chi phi 
phc v1i cho cOng tác chng buôn 1u, gian 1n thung mai  và hang giâ; 

d) Giao Sâ Tâi chInh hang näm, can cir kha nàng ngân sách, tham mu'u cho 
UBND tinh b tn kinh phi thirc hin cOng tác dAu tranh phông, chng buôn 1u, 
gian 1tn thuang mai  và hang giâ trên dja ban tinh Ninh BInh theo quy djnh hin 
hành. 

6. S& Y t 

a) Chñ tn, phi hgp vói các S, ban, ngãnh lien quan thanh tra, kim tra 
vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1utt v an toàn thirc phAm trong qua trInh 
san xuAt, so ch, ch bin, bâo quãn, vn chuyn, xuAt khAu, nhp khAu, kinh 
doanh di vri thirc phAm thuc phm vi quân 1 nba nrnrc cüa Bô Y t; 
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b) PMi hap vâi ca quan Quán 1 thj tnthng, Cong an và các dan vj có lien 
quan thanh tra, kim tra vic chtp hành pháp lut trong kinh doanh thuc tan 
duçc, djch v1i hành ngh y - duçc, vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut 
quán 1 chit hiçing thuéc, m5i phm, trang thit bj y t; Phông, chng san xut, 
kinh doanh thuc, m phm, trang thi& bj y t nhp lu, hang giâ, không rô 
ngun gc, hang kern cht luçrng. Kim soát chat ch các quy djnh v niêm yet, 
ban theo giá niêm yt di vi nhu'ng mt hang dugc phm, m5 phm; Phi hap 
vi S Tái chInh và các ngành lien quan quán l nhà nuôc v giá thuc, thirc 
hin các biên pháp bInh n giá thuc trên thj truèng; Xir l các hành vi vi phm 
theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c) Chi dao  thanh tra chuyên ngânh v an toàn th?c phâm thuc ngành y t 
chü trI, phi hap vâi các ca quan chüc nãng thanh tra, kim tra an toân thirc 
phm thuc iTnE virc duçc phân cong quán 1; Tham gia pMi hap vói Ciic quán 
1 thj triing, các dan vj thuc Si Nông nghip & Phát trin nông thôn thanh tra, 
kim tra an toàn thirc phm trong qua trInh san phm luu thông trên thj truông; 
xi:r 1 các hành vi vi phm theo quy djnh cüa pháp lut. 

7. S& Khoa hçc và Cong ngh 

a) Chü trI, phi hap v9i các ngành, các 1irc h.rgng chiirc näng trong vic 
hithng dan, kim tra, kim soát trong lTnh v11c tiêu chun, do 1iing và cht 
luçmg san phtm, hang hóa trong linh v1rc tiêu chun và quy chun k thut, 
quyn si htru trI tu theo chüc nàng nhim v11 duçc phân cOng và các hot dng 
dánh giá sir phü hap lien quan dn giám djnh, thi.r nghim hang hóa phc vi cho 
cong tác cMng hang giá và gian ln thuong mai; 

b) Chü trI, phi hap vOi các co quan: Cong an, Quán 1 thj trizO'ng thijc hin 
hoit dng thanh tra, kim tra d x1r 1 các hành vi vi phm quy djnh cüa pháp 
1ut v tieu chun, do lithng và cht luçmg hang hóa lu'u thông trên thj tru1ng, 
quyn si hitu trI tue; Kim tra vic 5ir diing các phuong tin do hr&ng cüa các t 
chtrc, Ca nhân kinh doanh d báo v quyn, 1i Ich chInh dáng cüa nguYi tieu 
dung va các co sà kinh doanh hap pháp; 

8. Cyc Thuê tinh 

Chü tn thanh tra, kim tra v thu, trin khai dng b, quyt 1it các giãi 
pháp cMng tht thu ngân sách; phát hin và xir l kjp thii các hành vi gian 1n 
d trn thu; tang cuèng cong tác kim tra vic quán 1, sir dicing boa dan chirng 
tir cña the t chirc, cá nhân hoat  dng kinh doanh thuang mai trên dja ban theo 
quy djnh; phi hap vi các ngành (Cong an, Hâi quan, Quãn 1 thj truô'ng), các 
cp trong cOng tác chng buôn 1u, gian 1n thuang mai  và hang giá, dc bit là 
vic sfr diing hóa dan chCmg t1r d hap thüc hóa hang hóa thp 1u; cung cap 
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thông tin v doanh nghip trn thug, nçi d9ng thu, in n, sir ding hóa don bitt 
hçip pháp, doanh nghip có nguy co phá san, ngrng hot dng cho các 1irc luçing 
chirc näng d phiic vii Cong tác phông ngi'ia, du tranh. 

9. Cyc Hãi quan Ha Nam Ninh 

Thirc hin thu tiic hal quan, kim tra, giám sat hâi quan di vth hang hóa 
xut khu, thp khu theo quy djnh cüa pháp 1ut; tin hành thu thu và các 
khoãn thu khác theo quy djnh cüa pháp 1ut di vâi hang hóa xutt khu, nhp 
khu; phi hçip vol các 1irc luqng chüc nàng (Cong an, Quãn 1 thj tnthng) d 
kim tra, giám sat hang hóa, thirc hin cOng tác phông, chng buôn 1u, gian 1n 
thuong mti, 4n chuyn trái phép hang hóa trong phm vi don vj quán 1)'. 

10. B chi huy B di Biên phông tinh 

a) Chü trI cong tác kim tra, kim soát boat dng xut nhp cành và xut 
nhtp khu hang hóa qua khu vrc câng Ninh BInh; tun tra khu virc cua sOng 
Day, song Can và vüng bin Kim Son; kjp thOi phát hin, ngän chn và xir 1 
các hành vi buôn 1u, gian 1tn thuong mai  và hang giã, vtn chuyn trái phép 
hang hóa... theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

b) Phi hçp vOi các 1irc luçmg chüc nàng (Cong an, Quán 1 thj trithng, Hái 
quan) tin hành kim tra, kim soát các hoat  dng xut nhp cành, xuétt nhp 

kbu, phát hiên, ngän chn, xir 1 kjp thii các hành vi buôn 1tu, gian 1n thuong 
mai, vn chuyn trái phép hang hoá... trén khu vrc, dja bàn don vi quàn 1. 

11. B ChI huy Quân sy' tinh 

Chü trI, phi hçTp vOi các ngànb lien quan kjp thai phát hin, ngãn chin, bt 
giü, xtr 1 CáC co so san xut, buôn 1u, hang già, hang cm, gian ln thuong 
mal, kinh doanh trái phép Co lien quan dn linh virc, phm vi quail l; 

12. So' Giao thông Vn tãi 

a) Chü tn kim tra, giám sat boat dng vn chuyen hang boa buôn lu, gian 
1n thuong mai  và hang giá bang các phuang tin 4n tãi ththng b, dumg thñy 
ni dja trén dja bàn tinh; 

b) PhM hçTp vOi các co quan có lien quan kim tra, giám sat hoat  dng vn 
chuyn hang hóa nhQp 1u, gian 1tn thuong mai  và hang giá. Chi dao  các don vi 
thuc quyn quan 1 tao  diu kin cho các co quan chüc nàng kim tra, kiêm 
soát, ngän chn 4n chuyn trái phép hang cm, hang nhp 1u trong hoat dng 
vn tài; chi dao  can b cong chüc, viên chüc và ngu?i lao dng tham gia ph6i 
hçp du tranh phông, chng buOn 1u, gian 1n thuong mai  và hang giâ; 
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c) Phi hçip vth các so, ngành có lien quan trong cong tác quàn 1, kiêm soát 
phucing tin 4n tài ttm nhp, mang biên s nuOc ngoài si.r diing tti dja bàn tinh 
nhtm phát hin kjp thOi các phuong tin nhp 1u hotc lu'u hành trái phép. 

13. S& Van hóa và The thao 

Chü trI trong cong tác quàn l, kim tra, kiêm soát v quyn tác già, quyn 
lien quan d& vOi tác phm van h9c, ngh thut; v bàn quyn phn mm; chng 
buôn 1u van hóa phm, in sang bang dia 1u; quàng cáo sai sir that; thanh tra, 
kim tra và xO 1 các hành vi vi phtm theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

14. S& Thông tin vã Truyên thông 

a) Chü trI thanh tra, kim tra và xü 1 các hành vi vi phm trong vic nhn, 
gOi, chuyn phát thu, kin, gói hang boa qua ming biru chInh; xut bàn phm, 
san phm in không phãi là xut bàn phm duçc nhtp khu, xu.t bàn, in và phát 
hành trái phép; vin thông và cOng ngh thông tin; 

b) Chi dao  các cci quan thông tn, báo chI phi hçp vOi các cci quan chtrc 
näng th chirc tuyên truyn v cong tác du tranh phOng, chng buôn lu, gian ln 
thucing mai  và hang giâ, nhUiig tác dng xiu di vOi kinh t xA hi cüa hành vi 
buôn lu, gian l.n thucing mti và san xut, kinh doanh hang già. 

15. Dài Phát thanh và Truyên hInh Ninh Blnh 

B trI hcip l thOi luçing phát song, mO chuyen m11c, duy trI chat luçmg ni 
dung chucing trInh, bài vit, diva tin v tInh hInh, kt qua cOng tác dâu tranh 
chng buôn 1u, gian ln thucing mii và san xut, kinh doanh hang giâ cüa các 
hrc luçmg chüc näng d tuyên truyn, nâng cao nhn thirc, trách nhim cüa can 
b, cOng chirc, ngiiOi dan. Biu ducing các tm guong tIch circ, nhüng dja 
phucing, dcm vj lam t&; phê phán nhU'ng hành vi tiêu circ, tham nhüng, thiu tinh 
thtn trách nhim. 

16. Các s&, ban, ngãnh khác cüa tmnh 

a) Can cü chirc näng, nhim vii duc giao t chirc vic quán l san xuât, 
kinh doanh theo quy dnh cüa pháp 1ut, chng các hành vi buôn 1u, gian 1n 
thisorng mai,  san xut, kinh doanh hang già, nhtm n djnh thj truOng, thüc dy 
san xu.t phát trin, mO rng giao luu hang hóa; 

b) Phi hçip vOi các cci quan chüc nàng, Uy ban nhân dan các huyn, thành 
ph& các cci quan thông tin dai  chiing tuyen truyn ph bin pháp lut v chng 
buOn lu, gian ltn thuo'ng mti và hang giã. 

Then 5. Trách nhim cüa Chü tjch UBND các huyn, thành ph 
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1. T chirc thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut, các chü trucing, chInh sách 
và su chi dao  cüa UBND tinh, Chü tich UBND tinh, Ban Chi dto 389 tinh và 
cüa các sâ, ngành tinh v cong tác dtu tranh phông, cMng buôn 1u, gian 1n 
thiscing m.i và hang giá. 

2. Chi dao thirc hiên viêc kiêm tra, kim soát các hott ding san xuãt, kinh 
doanh, djch v1i trén dja bàn trong vic chp hành pháp 1ut; phát hin, ngàn chn 
và xir 1 kjp thii các hành vi buôn 1u, gian 1n thuong mi, san xut, kinh 
doanh hang giá, theo thm quyn và quy djnh cüa pháp 1ut; 

3. Phi hçip vOi ci quan quãn 1 nhà nithc, các Ca quan có chüc näng kim 
tra, kim soát thj triRmg trong vic t chirc quân 1 thj truèng, du tranh phông, 
chng buôn 1u, gian lQtn thuang mai  và hang già; 

4. Kin nghj kjp th?i vci UBND tinh, Ban Chi dio 389 tinh, các Si, ban, 
ngành d xut Ca quan có thrn quyn sira di, b sung co ch chInh sách, van 
bàn quy phtm pháp 1utt có lien quan dn cong tác du tranh phOng, chng buôn 
lâu, gian 1tn thuang mii và hang già; 

5. Chi dto tang cuông, cüng c t chüc b may, trang bj phuang tin, diu 
kin lam vic cho các b phn chirc näng trên dja bàn nhm dam bào thirc hin 
t& chirc nàng, nhim viii cMng buôn lu, gian ln thuong m1i và hang giâ theo 
quy djnh cüa pháp lut; 

6. BO tn kinh phi, dam bào diu kin lam vic d thirc hin cOng tác du 
tranh phông, chng buôn lâu, gian 1n thuang mii và hang giâ t?i  dja phuang 
theo quy dinh; 

7. Chi dao  giãi quyt các v1i vic lien quan dn nhiu lTnh virc trong cong 
tác du tranh chng buôn 1u, gian 1n thuang mti và hang giâ trên dja bàn. 

8. D xutt cp có thm quyn hoc khen thithng kjp th?ñ di vOi tp th& cá 
nhân có thành tIch xut sc trong cong tác du tranh phOng, chng buôn 1u, 
gian 1n thuang mai  và hang giâ. Chi dto xü 1 tp th, cá nhân có biu hin bao 
che, bão kê, thông dng, tip tay cho buOn 1u, gian 1tn thuang mai  và hang già 
cüa dja phuang mInh. 

Diêu 6. Be nghj Uy ban Mt trn To quôc tinh và các to chtrc chInh trj - 
xã hôi cüa tinh 

Phi hqp cht chê vii các Si, ban, ngành, co quan chirc näng, chInh quyn 
các cp tang cung tuyên truyn dn can b, cong chüc, qun ching nhân dan 
v cong tác du tranh phông chng buOn 1u, gian 1n thuang mti và hang giã; 
không tham gia, tip tay cho các hot dng buOn lu, san xut buôn ban hang già 
và các hành vi kinh doanh trái pháp 1ut. 
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Chirong III 
NO! DUNG, TRCH NHI1M PHOI H€P 

Diêu 7. Ni dung phôi hçrp 

Can cur chi dao  cüa các B, ngành Trung hang, UBND tinh và Ban Chi dao 
389 tinh, các sâ, ngành và UBND các huyn, thành ph chü dng thrc hin phi 
hap theo Diu 6 Quy ch trách thim và quan h phi hap hott dng giüa các 
Co quan quân 1 nba nithc trong cong tác du tranh phông, chng buôn 1u, gian 
1n thuang mi và hang già ban hành kern theo Quyt djnh s 19/2016/QD-TTg 
ngày 06 tháng 5 nàm 2016 cüa Thu tuthng ChInh phü. 

IE)iêu 8. Trách nhim cüa các co quan, dcrn vj phôi hçrp 

1. Các ca quan, dan v quy dijnh tui Chuang II cüa Quy ch nay có trách 
nhim th%rc hin các ni dung dtrçc quy dnh tti Diu 7 Quy ch trách nhim Va 
quan h phi hap hott dng giüa CáC co quan quàn 1 nba nuiOc trong cong tác 
dtu tranh phông, chng buôn 1u, gian 1,n thuung mi và hang giâ ban hành 
kern theo Quy& djnh s 19/201 6/QD-TTg ngày 06 tháng 5 näm 2016 cüa Thu 
tuOng ChInh phü. 

2. Các co quan, dan vj ti Chuang II cüa Quy ch nay có trách thirn: 

a) Xây dmg k ho.ch, chuang trInh, phuong an phi hap phài duçc bàn 
bc, thng nht cüa các ben tham gia k k& phi hap, thurc hin ch d bào mt 
theo quy djnh; 

b) Thirc hin phi hap vOi hrc luçmg chirc nàng 0 trung uang nhu: Các don 
vi có chüc näng chng buOn 1u, gian 1n thuang mai  và hang giã cüa Bô Cong 
an, Tang Cc Quán 1 th truOng, Tng cu1c Hãi Quan, Tng cuic Thu& Thanh tra 
cac Bô, ngành...; các 1irc luçmg chOc nàng cüa dja phuang khác trong cOng tác 
dtu tranh phông, chng buôn 1u, gian 1tn thuang rnü và hang giâ. 

Diêu 9. Trách nhim trong chi dio cong tác phôi hçrp 

1. Trách nhim cüa TruOng Ban Chi dio 389 tinh 

Chi dao vic phi hap giüa các SO, ban, ngành trong hot dng phông, 
chng buôn 1u, gian 1n thuong mai  và hang giã. 

2. Trách thim cüa Giám dc, Thu truOng các SO, ban, ngành có chüc näng 
thanh tra, kim tra, kim soát, phông, chng buôn 1u, gian 1n thuang mti và 
hànggià: 

a) Chi do các co quan, dan vj thuc ngành thurc hin các chuong trInh, k 
hoach, phuong an phM hap vOi các sO, ngânh, co quan chOc näng khác trong 
cOng tác phông, cMng buOn 1u, gian 1n thuang mai  và hang giâ di v0i linh 
virc, dja bàn dugc phân cOng; 
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b) Theo dôi, kim tra, don dc các cci quan chüc näng thuc sà, ngành mInh 
thirc hin vic phi hçip trong cong tác du tranh phOng, chng buôn 1u, gian 
1n thuang mi và hang giâ; kjp thai phát hin nhüng han ch& thiu sot trong k 
hoach, phung an phi hqp, bàn btc, thng nht vth ben tham gia phi hçp dé 
vic phi hçip dat  hiu qua cao. Chi dao  giái quyt các vii vic phirc tp lien 
quan dn nhiu s, ngành, dja phucng thuc 11th virc sâ, ngành mInh ph trách; 

c) Yêu cu Co quan trirc thuc s, ngành và dja phuong cung cp thông tin, 
báo cáo dy dü, kjp thyi và dánh giá kt qua du tranh phông, chng buôn 1tu, 
gian 1n thisong mai  và hang giã thuc 11th virc sâ, ngành mInh phii trách d báo 
cáo Chü tjch UBND tinh và Ban Chi dao  389 tinh. 

3. Trách thim cüa Chü tjch UBND các huyn, thành ph 

a) Chi dao,  t chirc, diu hành boat  dng trong vic phi hp cong tác du 
tranh phông, chng buôn 1u, gian 1n thucing mai  và hang giã ti dja phrong mInh. 

b) T chirc xây drng và trin khai thrc hin các chirmg trInh, kê hoach, các 
giâi pháp phOng ng1ra dAu tranh phOng, chng buôn 1.u, gian 1n thuong mai  và 
hang giã (k Ca CáC giái pháp tInh th di vth trng 11th vrc, tfrng tuyn, trng dja 
bàn ciii th) nhm kjp thO'i ngän chn có hiu qua các hành vi buôn 1u, gian 1n 
thuong mai  và hang giá trên dja bàn quàn 1. Theo dOi, kim tra, dOn dc các 
phông, ban và UBND xa, phi.thng, thj trn thirc hin; giâi quy& các v vic phüc 
tap lien quan dn thiu ngành thuc dja phixang mInh. 

c) Kin ngh Chü tjch UBND tinh và các sâ, ban, ngãnh lien quan các bin 
pháp nhm nâng cao hiu qua cOng tác d.0 tranh phông, chng buOn 1tu, gian 1n 
thuong mai  và hang giá phü hqp vó'i tInh hmnh thrc t cüa dja phuong mInh. 

d) T chüc 4n dng nhân dan cam kt khOng tham gia, khOng tip tay cho 
hành vi buOn ban, 4n chuyn, tang trü hang nhp 1u, hang cAm, hang giá va 
gian 1n thuo'ng mai. 

Chiro'ng IV 
TO CHIC THUC HIN 

Diêu 10. So' kt, tng kt; báo cáo 

Các S&, ngành, dja phuong tin hành so k& (djnh kS'  6 tháng), thng kt 
(djnh kS'  hang näm) d dánh giá kt qua thirc hin cOng tác phi hp theo Quy 
ch nay dng thi báo cáo kt qua cOng tác dAu tranh phOng, chng buOn 1u, 
gian 1n thuong mai  và hang giã V co quan Thuing trirc Ban Chi dao  389 tinh. 
Cii th: Báo cáo 6 tháng du näm gtri tru9c ngày 10 tháng 6; báo cáo t6ng k& 
näm g1ri trixâc ngày 10 tháng 12 d tng hçp báo cáo Trithng Ban Chi dao  389 
tinh và Chü tjch UBND tinh. 
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Diêu 11. Diêu khoãn thi hành 

Trong qua trInh thuc hiên, nu có khó khAn, vithng mac, các c quan, don vj 
kp thai tng hçp, g1ri Ciic Quán 1 thj truông - VAn phông Thumg tr?c Ban Chi 
dto 389 tinh d báo cáo UBNID tinh xem xét, quyt djnh./. . 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Pham Quang Ng9c 
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