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“Đến hẹn lại lên” vào những tháng cuối năm tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa,
hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại, hàng cấm tại địa bàn Quảng Ninh
lại diễn ra phức tạp ở cả tuyến đường bộ và tuyến đường biển...

Diễn biến phức tạp

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, từ đầu năm 2012 đến nay, các lực lượng chức năng Việt Nam
và Trung Quốc đều tăng cường tuần tra, kiểm soát và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để
ngăn chặn nhưng tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận
thương mại vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện các mặt hàng buôn lậu mới và trị giá tang vật lớn.
Qua kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ nhiều vụ
buôn lậu hàng hóa có giá trị cao mà từ trước tới nay chưa phát hiện được như: xe ô tô du lịch 5
chô ngồi, gỗ sưa (gỗ huê), vảy tê tê…

Các đối tượng buôn lậu thường là cư dân biên giới có quan hệ với các đối tượng buôn lậu nước
ngoài, tổ chức buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, sau đó dùng các loại
phương tiện là xe khách, xe tải, xe container để đưa vào nội địa tiêu thụ; các DN, cá nhân kinh
doanh hàng hóa XNK, tạm nhập-tái xuất, kho ngoại quan… lợi dụng sự thông thoáng của thủ
tục hải quan để khai sai chủng loại, số lượng, trọng lượng hàng hóa, XNK các mặt hàng cấm và
gian lận thương mại. Hàng hóa tạm nhập-tái xuất, kho ngoại quan sau khi được vận chuyển đến
TP.Móng Cái không đưa vào khu vực cửa khẩu mà vận chuyển đến các đường mòn biên giới để
xuất lậu.
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Tính đến hết ngày 20-9-2012, các đơn vị của Cục Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử

Ngoài ra, trên địa bàn quản lí của Cục Hải quan Quảng Ninh, thời gian qua còn phát hiện nhiều
vụ việc mà đối tượng là chủ tàu, chủ DN, cá nhân kinh doanh, vận chuyển các mặt hàng than,
quặng dùng giấy tờ vận chuyển nội địa để lợi dụng xuất lậu than, quặng sang Trung Quốc.
Chúng thu gom than trôi nổi trên thị trường, than không có nguồn gốc hợp pháp tập kết tại các
địa điểm giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ninh, sau đó bốc dỡ lên các tàu có trọng tải lớn hoặc
xuống hàng trực tiếp tại các cảng kinh doanh than dùng hóa đơn, chứng từ vận chuyển vào nội
địa, khi đi qua khu vực đảo Bạch Long Vỹ thì chuyển hướng sang Trung Quốc tiêu thụ.

Tính đến hết ngày 20-9-2012, các đơn vị trong toàn Cục Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện,
bắt giữ, xử lí 296 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng giả, gian lận thương mại, trị
giá trên 21.435 tỉ đồng. Trong đó phối hợp, bắt giữ 5 vụ ma túy, thu giữ 1.980 viên ma túy tổng
hợp, 7 túi nilon chứa ma túy tổng hợp, 390 gram và 1 tép heroin.

Tập trung vào các mặt hàng trọng điểm

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ và xử lí kịp thời các hành vi buôn
lậu, gian lận thương mại trong những tháng cuối năm 2012, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc tập trung đấu tranh với các mặt hàng trọng điểm như: pháo nổ, thuốc
lá điếu, rượu ngoại, dầu nhờn, phụ tùng xe máy, đồ chơi bạo lực, hàng điện tử…; Nắm tình hình
trên toàn tuyến đường bộ, đường biển, xác định địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm.
Đồng thời, tập trung vào các đầu nậu, lập chuyên án và kế hoạch phá án, có kế hoạch phối hợp
với các lực lượng Biên phòng, Công an, Quản lí thị trường triệt phá các ổ nhóm, đường dây
buôn lậu, không để hình thành các tụ điểm buôn lậu lớn.

Mặt khác, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát công khai và bí mật, giám sát chặt chẽ các
phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào các cảng, tuyến vận tải hàng hóa XNK với Trung
Quốc, tuyến viễn dương. Đặc biệt chú ý kiểm tra các phương tiện chờ hàng tạm nhập-tái xuất,
chuyển khẩu, đi không đúng tuyến, luồng đường đã qui định, phát hiện và xử lí nghiêm đối với
các trường hợp vi phạm. Chú trọng các mặt hàng XK có nguy cơ cao về xuất lậu và gian lận
thương mại như: than, quặng XK (quặng đồng, titan, quặng sắt) có nguồn gốc tại các tỉnh miền
Trung và Thái Nguyên, xỉ than, xỉ cán thép.
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Đơn vị cũng chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc có địa bàn trên tuyến đường bộ có kế
hoạch tập trung kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK qua cửa khẩu, điểm thông quan nhằm phát
hiện, bắt giữ, xử lí kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng thủ tục hải quan thông thoáng khai sai
tên hàng, chủng loại, số lượng nhằm trốn thuế.

Trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn
vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Đội Kiểm soát Hải quan, cập nhật kịp thời các thông tin về
các DN, lô hàng để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lí đối với các hành vi vi phạm pháp
luật; Tăng cường nắm tình hình, sưu tra đối tượng, kiểm tra, bắt giữ và xử lí kịp thời các đối
tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới trong địa bàn hoạt động
của Hải quan.

Theo Hải quan Online
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