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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1590/SNN-QLCL 
V/v Ngăn chặn, kiểm tra, xử lý các hành vi vi 

phạm đối với nông sản nhập từ Trung Quốc 

về tỉnh bán gây nhầm lẫn với nông sản Đà Lạt 

và các huyện lân cận 

Lâm Đồng, ngày  10  tháng 9 năm 2018 

 

Kính gửi:  - UBND TP. Đà Lạt và các huyện: Đơn Dương,  

Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản. 

   

Thực hiện văn bản số 3594/UBND-NN của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 

13/6/2018 về việc kiểm tra, xử lý tình trạng nhập nông sản Trung Quốc giả mạo thành 

nông sản Đà Lạt; Văn bản số 4907/UBND-NN của UBND tỉnh ngày 07/8/2018 V/v 

kiểm tra, xử lý tình trạng nhập nông sản Trung Quốc giả mạo thành nông sản Đà Lạt. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị, địa phương trong 

tỉnh một số nội dung sau: 

1. Đề nghị các địa phương tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo các cơ sở không nên 

mua nông sản Trung Quốc chở về Đà Lạt và các huyện lân cận để làm giả nông sản Đà 

Lạt, sau đó bán cho tư thương ngoài tỉnh, qua nhiều khâu trung gian, gây thiệt hại về 

uy tín hàng nông sản Đà Lạt. 

2. Nhằm phân biệt rõ nguồn gốc, xuất xứ nông sản nhập từ Trung Quốc bằng hóa 

đơn, chứng từ mua, bán đối với các cơ sở kinh doanh. Vì vậy, đề nghị các cơ sở kinh 

doanh nông sản, khi mua bán nông sản có nguồn gốc từ Trung Quốc phải có hóa đơn, 

chứng từ mua, bán đúng theo quy định của pháp luật, cụ thể: 

- Đối với cơ sở mua hàng từ Biên giới hoặc mua qua tổ chức, cá nhân, vận 

chuyển bằng Container hoặc xe tải về Lâm Đồng phải có hóa đơn giá trị gia tăng hoặc 

hóa đơn bán hàng của cơ sở xuất bán (bản chính); tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông 

quan) và giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn 

gốc thực vật nhập khẩu (bản chính đối với nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, bản phô 

tô có công chứng đối với mua qua tổ chức, cá nhân trong nước); 

- Khi xuất bán (san chia) cho các cơ sở nhỏ lẻ trong tỉnh Lâm Đồng hoặc ngoài 

tỉnh phải xuất hóa đơn đúng theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 

14/5/2010 của Chính Phủ Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

- Đối với các cơ sở mua, bán nhỏ lẻ (được san chia) trong tỉnh, khi mua hàng của 

các cơ sở trên phải có hóa đơn chứng từ của cơ sở đó (bản chính), khi xuất hàng bán 

cho các cơ sở ngoài tỉnh hoặc trong tỉnh khác phải xuất hóa đơn đúng theo quy định tại 

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ Quy định về hóa đơn bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 
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3. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với 

những hành vi tương ứng như sau: 

- Trường hợp mua hàng không có hóa đơn chứng từ, chứng minh hàng hóa nhập 

khẩu có nguồn gốc xuất xứ sẽ bị coi là hàng hóa nhập lậu theo hướng dẫn tại Thông tư 

64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015 hướng dẫn Quy định chế độ hóa 

đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường và phải bị xử phạt 

vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu quy định tại Nghị 

Định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính Phủ 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 (Nghị Định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 

của Chính Phủ); 

- Trường hợp bán hàng không xuất hóa đơn chứng từ: Hành vi không lập hóa 

đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng (hai trăm ngàn) trở 

lên cho người mua theo quy định, sẽ bị xử phạt vi phạm tại điểm b, khoản 4 - Điều 38 - 

Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (Nghị định 49/2016/NĐ-CP 

ngày 27/5/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ). 

- Trường hợp làm giả nông sản Trung Quốc thành nông sản Đà Lạt như: Giả 

nhãn mác, thông tin sai về xuất xứ nông sản vv… sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Nghị Định 185/2013/NĐ-CP ngày 

15/11/2013 của Chính Phủ. 

Giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp với các cơ 

quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý hoặc tham mưu xử lý vi phạm theo thẩm 

quyền.  

4. Đề nghị UBND các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương và 

TP. Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động tổ chức kiểm tra các cơ sở, doanh 

nghiệp có tổ chức kinh doanh nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm đảm bảo sự 

minh bạch, công bằng và bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt. Đồng thời, chỉ đạo 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng kinh tế TP.Đà Lạt và Ban quản lý các chợ đầu 

mối Đà Lạt, Đức Trọng phô tô văn bản này gửi, tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh 

nông sản nhập khẩu có nguồn gốc Trung Quốc trên địa bàn./. 

Nơi nhận:    KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc Sở; Phó giám dốc NN;                                                                                  
- Ban quản lý các chợ đầu mối Đà Lạt, Đức Trọng; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Lưu: VT, QLCL.   

 

      Hoàng Sĩ Bích 
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