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Về công tác chống buôn bán, vận chuyển hàng lậu tại Tây Ninh 

 
                                    Chi cục trưởng - Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Chi cục Quản lý thị 
trường tây Ninh xin báo cáo tham luận trước Hội nghị về công tác chống buôn 
bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới Tây Ninh như sau: 

Tây Ninh là tỉnh giáp biên giới Vương quốc Campuchia, tiếp giáp với 3 tỉnh 
thuộc Vương quốc Campuchia là Kongpong Cham, Svay Rieng và Pray Veng có 
đường biên giới dài 240 km. Trên tuyến biên giới có 02 cửa khẩu quốc tế (Mộc 
Bài, Xa Mát), 04 cửa khẩu chính (Kà Tum, Chàng Riệc, Phước Tân, Tống Lê 
Chân) và 10 cửa khẩu phụ do chính quyền tỉnh Tây Ninh và các tỉnh giáp biên 
thuộc Vương quốc Campuchia thỏa thuận, ký kết. Địa hình là đồng bằng, rừng 
rậm, có nhiều đường mòn qua lại biên giới giữa 02 nước, cư dân biên giới có quan 
hệ truyền thống lâu đời, qua lại trao đổi, mua bán hàng hoá, thăm viếng lẫn nhau. 
Có đường Xuyên Á nối liền Thành phố Phnômpênh với Thành phố Hồ Chí Minh, 
rất thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi vận chuyển hàng hoá qua lại giữa 02 nước. 
Lợi dụng những điều kiện thuận lợi trên, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái 
phép hàng hóa qua biên giới.  

Hoạt động buôn lậu diễn ra trên toàn tuyến biên giới. Hàng hóa nhập lậu 
tăng vào thời điểm chuẩn bị lễ, tết; chủ yếu khu vực 3 xã cánh tây huyện Trảng 
Bàng; xã An Thạnh huyện Bến Cầu, Tân Lập huyện Tân Biên và Ka Tum huyện 
Tân Châu. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là: thuốc lá điếu ngoại; các mặt hàng rượu 
chai, đường cát; nông sản; trâu, bò; động vật hoang dã nhạp lậu nhỏ lẻ.  

Tại khu vực biên giới và trên đường vận chuyển vào nội địa, đối tượng đầu 
nậu tổ chức đường dây, điều hành chặt chẽ; thuê người thường xuyên theo dõi mọi 
hoạt động của các lực lượng chống buôn lậu để báo cho đối tượng cầm đầu tìm 
cách đối phó.  

Đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu là cư dân biên giới hoạt động mang 
tính chuyên nghiệp, không nghề nghiệp ổn định. Việc vận chuyển, chuyền nhau trên 
từng đoạn đường bằng các phương tiện đường thủy, đường bộ; hoạt động không 
theo quy luật, không kể ngày, đêm, thường xuyên thay đổi thời gian, tuyến đường 
vận chuyển; với các thủ đoạn: cất giấu lẫn trong hàng hóa hợp pháp, có thiết kế phụ, 
mang bó trong người, dùng phương tiện đôn dên xoáy lòng để chạy tốc độ cao, 
xuồng máy cao tốc…; đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu rất manh động khi 
bị kiểm tra bắt giữ thì sẵn sàng tìm mọi cách chống đối, giành giật lại hàng.  

Tuyến đường vận chuyển hàng hóa nhập lậu: 
   - Tuyến biên giới Trảng Bàng, ranh giới Tây Ninh và Long An vẫn diễn 

biến phức tạp, có xu hướng gia tăng trong những thời điểm lễ, tết; mặt hàng chủ 
yếu vẫn là thuốc lá điếu ngoại, do phía bên kia biên giới có các kho hàng và các 
đối tượng mang vác, sẵn sàng mọi lúc vận chuyển vào khu vực xã Phước Chỉ, 
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dùng các loại xuồng máy có tốc độ cao, xe gắn máy phân khối lớn để đưa hàng về 
khu vực bến đò Lộc Giang, Đức Hòa, Long An. 

  - Tuyến biên giới cửa khẩu Mộc Bài, quốc lộ 22A, An Thạnh - Bến Cầu về 
Gò Dầu. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu: thuốc lá điếu ngoại, rượu ngoại, đường cát, 
hàng hóa miễn thuế mua gom. Nhiều băng, nhóm chuyên nghiệp có tổ chức vẫn tổ 
chức vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu một cách ngang nhiên với tốc độ cao 
qua Trạm KSLH Mộc Bài. 

  - Tuyến biên giới Bến Cầu, Châu Thành; tập trung ở các địa bàn khu vực 2 
cánh gà cửa khẩu Mộc Bài, xã Thành Long-huyện Châu Thành. Mặt hàng nhập 
lậu: thuốc lá điếu ngoại, rượu ngoại, hàng miễn thuế. 

  - Tuyến biên giới Tân Châu, Tân Biên. Mặt hàng nhập lậu là nông sản, gia 
súc, gỗ các loại. 

Trong 9 tháng đầu năm 2013 các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 414 
vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Nộp ngân sách: 1,327 tỷ đồng, 
so cùng kỳ năm 2012 (3,522 tỷ đồng) bằng 37,67%; trị giá hàng hóa nhập lậu bắt 
giữ khoảng 1,5 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2012 (4,014 tỷ đồng) bằng 37,37%.   

So sánh các số liệu cùng kỳ năm 2012 đều giảm. Nhưng qua đánh giá thì tình 
hình buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, do các ngành chức năng đã tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát; nhất là lực lượng công an đã mở các đợt cao điểm ngăn chặn tại các 
địa bàn trọng điểm; xây dựng các chuyên án để đấu tranh, đã khởi tố nhiều đối 
tượng chuyên nghiệp, cầm đầu. Do vậy, hoạt động nhập lậu hàng hóa có chựng lại 
và chuyển hướng.  

Một số mặt hàng nhập lậu chủ yếu lực lượng chức năng bắt giữ như: 64.837 gói 
thuốc lá điếu ngoại, 5.350 kg đường, 44 chai rượu, 3.467lon (chai) bia, 1.809 hộp 
(chai) sữa, 1.672 lon nước giải khát, 2.167 hộp (chai) mỹ phẩm, 1.059 kg bột ngọt, 
33.784 viên, lọ, gói, vĩ thuốc chữa bệnh (đông và tây dược)   

+ Rượu, bia ngoại nhập lậu không nhiều, chỉ hoạt động vào những dịp sắp 
đến ngày lễ tết. Nguồn hàng chủ yếu từ trong khu thương mại công nghiệp Mộc 
Bài các đối tượng đầu nậu thuê mướn cư dân biên giới mua gom hoặc người cam 
pu chia mua mang qua biên giới, sau đó tìm cách vận chuyển vào nội địa để đưa về 
thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác tiêu thụ.  

 + Hàng hóa xuất lậu: chủ yếu là ngoại tệ xăng, dầu (xảy ra khi có chênh 
lệch giá cao giữa Việt Nam và Campuchia). 

Đạt được kết quả trên do sự tập trung chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường; 
Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo 127 tỉnh. Cùng với sự nổ lực của các ngành liên 
quan, Chi cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát thị trường, nắm chắc địa bàn, đánh giá sát tình hình buôn lậu từ đó có 
những giải pháp cụ thể đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động buôn bán, vận 
chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới. 

Trong thời gian qua công tác phối hợp giữa các ngành chức năng tỉnh trong 
đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích 
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cực. Qua thực tế, công tác chống buôn lậu có hiệu quả trong những thời điểm các lực 
lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát; ngoài những đợt cao điểm vẫn còn những 
băng nhóm vận chuyển hàng hóa nhập lậu chuyên nghiệp, có tổ chức ngang nhiên 
vận chuyển, nhất là trên trục lộ xuyên Á từ An Thạnh về Gò Dầu ngang Trạm 
KSLH Mộc Bài.  

Do đó trong thời gian tới cần phải tăng cường hơn nữa công tác phối kết 
hợp giữa các ngành để hoạt động chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
qua biên giới nói chung ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, góp phần tích cực vào 
bình ổn thị trường trong trước, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, 
công bằng. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước về chống buôn lậu, vận chuyển trái 
phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và gian lận thương mại, nhất là tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân ở khu vực biên giới không 
tham gia tiếp tay vận chuyển hàng lậu cho các đối tượng đầu nậu kết hợp với giải 
quyết các vấn đề an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm đối với đồng bào vùng sâu, 
vùng biên giới để họ có cuộc sống ổn định, không còn tiếp tay cho buôn lậu.   

4. Kiến nghị 
 Đề nghị Chính phủ sớm ban hành các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính 

trên các lĩnh vực vì Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực ngày 01/7/2013.  
 Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm rà soát bổ sung, sửa đổi các quy 

định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường để 
tránh bị các đối tượng buôn lậu lợi dụng.  

 Đối với rượu ngoại đã xử lý tịch thu, đề nghị Ban chỉ đạo 127/TW và 
Hiệp hội Bia, rượu, nước giải khát hỗ trợ về kinh phí, phương tiện, thiết bị và thông 
tin cho các lực lượng chống buôn lậu về xác định rượu giả để xử lý kịp thời. 

 Thuốc lá điếu sản xuất tại Việt Nam chưa cạnh tranh được với thuốc lá điếu 
ngoại hiệu Jet và Hero về gu và giá cả nên thuốc lá điếu ngoại nhập lậu vẫn còn. Đề 
nghị Hiệp hội thuốc lá có giải pháp hoặc nghiên cứu sản xuất thuốc lá điếu có chất 
lượng và giá cả phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, thay thế được 02 loại thuốc lá 
trên, như đã thay thế được bia Tiger và Heiniken 

Trên đây là bài tham luận của Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh. Chúc 
sức khỏe quý vị tham dự Hội nghị và chúc Hội nghị thành công. 

Trân trọng./.   


