
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:201/VP-KTTH      Lạng Sơn, ngày  15  tháng 01 năm 2019 

V/v ngăn chặn, bắt giữ, xử lý triệt 
để tình trạng nhập lậu hàng hoá tại 

khu vực biên giới cửa khẩu Tân 
Thanh, huyện Văn Lãng  

 

 

 

Kính gửi:   
 - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng; 

- Cục trưởng Cục Hải quan; 
- Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện Văn Lãng.  

 

Theo phản ánh của phóng viên Cao Nguyên - Báo Lao Động với lãnh đạo 
tỉnh Lạng Sơn, thời gian gần đây có hiện tượng nhập lậu hàng hoá trà trộn vào 
hàng hoá hoa quả xuất khẩu qua đường mòn Rọ Bon cửa khẩu Tân Thanh, huyện 
Văn Lãng cả ngày lẫn đêm. Để làm rõ nội dung phản ánh, kịp thời chỉ đạo nhằm 
ngăn chặn, kiểm soát tình hình buôn lậu nêu trên, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục trưởng Cục 
Hải quan, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện Văn Lãng chỉ đạo lực lượng chức 
năng tổ chức ngăn chặn, bắt giữ, xử lý triệt để tình trạng nhập lậu hàng hoá theo 
phản ánh của Báo Lao Động. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá 
nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, làm ngơ hoặc tiếp tay cho buôn lậu; 
báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 22/01/2019.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.  
 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- VPTT BCĐ 389 quốc gia;   
- UBND huyện Văn Lãng; 
- Cục QLTT tỉnh;    
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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