
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 14 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày  08  tháng 01 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 

 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  

 
Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh tổ chức 

Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nội dung cụ thể như sau:  

1. Thành phần: 
- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Chủ trì Hội nghị;   
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 
- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 
- Đại diện lãnh đạo các Đồn Biên phòng, các Chi cục Hải quan cửa khẩu, 

các Đội Quản lý thị trường, Công an các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn;  
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, 

Trạm KSLH Dốc Quýt, Đội 389 tỉnh.  
2. Thời gian: Từ 14h00’, thứ Sáu, ngày 11 tháng 01 năm 2019. 
3. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND-UBND tỉnh.  
4. Tổ chức thực hiện: 
- Giao Cục Quản lý thị trường chuẩn bị báo cáo, tài liệu, maket phục vụ Hội 

nghị, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị phóng sự tổng hợp 
về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 
tỉnh năm 2018. 

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường chuẩn 
bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.  

- Phân công chuẩn bị tham luận tại Hội nghị (có phụ lục kèm theo).  
Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Phóng viên: Đài PT&TH tỉnh, Báo LS, Thường 
trú TTXVN tại Lạng Sơn, Báo ND thường trú tại 
Lạng Sơn, Báo Tiền Phong thường trú tại Lạng 
Sơn (đến dự và đưa tin); 
- C, PVP;  KTTH, TH, HC-QT; TTTH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH (LC).    

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
 



  

CHƯƠNG TRÌNH 
Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019  
công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

(Từ 14h00’ ngày 11 tháng 01 năm 2019) 

 

TT NỘI DUNG 
NGƯỜI PHỤ 

TRÁCH 
GHI 
CHÚ 

1 
Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới 
thiệu đại biểu 

Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh 

 

2 Phát biểu khai mạc Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh  

3 
Trình chiếu Báo cáo tổng kết công 
tác phòng, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả năm 2018 

Cục Quản lý thị trường, 
Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh 

 

4 

Báo cáo những khó khăn, tồn tại hạn 
chế, phương hướng nhiệm vụ, giải 
pháp phòng, chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả năm 
2019 

Lãnh đạo Cục Quản lý 
thị trường - Phó Trưởng 

Ban thường trực Ban 
Chỉ đạo 389 tỉnh 

 

5 Thảo luận Lãnh đạo UBND tỉnh  

6 Giải lao   

7 Thảo luận Lãnh đạo UBND tỉnh  

8 Phát biểu kết luận, bế mạc Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh  

                                                                                      

                                                                                                          BAN TỔ CHỨC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ 
(Kèm theo Giấy mời số         /GM-UBND ngày        /01/2019 của UBND tỉnh) 

 

Để Hội nghị đạt kết quả cao, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuẩn bị các 
nội dung tham luận, tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác 
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm 
vụ, địa bàn được giao phụ trách; nguyên nhân và các kiến nghị, giải pháp để nâng 
cao chất lượng công tác này trong thời gian tới, cụ thể: 

1. Công an tỉnh: Thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc 
và các giải pháp. 

 2. Cục Hải quan: Thực trạng công tác chống gian lận thương mại trong hoạt 
động xuất nhập khẩu hàng hóa; những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp. 

 3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Thực trạng công tác đấu tranh phòng, 
chống xuất nhập cảnh, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; những khó 
khăn, vướng mắc và các giải pháp.  

 4. Cục Quản lý thị trường: Công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong nội địa; những khó khăn, 
vướng mắc và các giải pháp. 

 5. Cục Thuế tỉnh: Công tác quản lý hóa đơn, chứng từ, đấu tranh phòng 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; những khó khăn, vướng mắc và 
các giải pháp. 

 6. UBND huyện Văn Lãng: Thực trạng công tác quản lý cư dân biên giới 
trên địa bàn huyện; những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp.  

 7. UBND huyện Lộc Bình: Thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống buôn 
lậu gia cầm nhập lậu địa bàn huyện; những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp. 

 8. UBND huyện Cao Lộc: Thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực đường mòn, lối mở biên 
giới địa bàn huyện; những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp. 

9. UBND thành phố Lạng Sơn: Thực trạng công tác đấu tranh phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố; những 
khó khăn, vướng mắc và các giải pháp. 

* Quá trình tổ chức Hội nghị, Ban tổ chức căn cứ vào tình hình thực tế để mời 
thêm các đơn vị khác lên thảo luận. 
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