
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 1137  /VP-KTTH  

 

V/v biểu dương các lực lượng chức 
năng trong vụ việc bắt giữ hàng 

hóa nhập lậu tại đường mòn 474 xã 
Tân Mỹ, huyện Văn Lãng  

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 3 năm 2019 

 
  

 Kính gửi:   
-  Công an tỉnh; 
-  Cục Quản lý thị trường; 
-  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 

 

Xem xét Báo cáo số 27/BC-BCĐ ngày 15/3/2019 của Ban Chỉ đạo 389 
tỉnh về vụ việc bắt giữ hàng hóa nhập lậu tại đường mòn 474 xã Tân Mỹ, huyện 
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ngày 13/3/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Biểu dương các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh gồm: 
Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã lập 
được thành tích xuất sắc trong vụ việc bắt giữ hàng hóa nhập lậu tại đường mòn 
474 xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng ngày 13/3/2019. 

Giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề xuất hỗ trợ kinh phí 
thưởng nóng cho các đơn vị chức năng có thành tích trong vụ việc; báo cáo, đề 
xuất UBND tỉnh trước ngày 04/4/2019. 

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan, Cục Quản 
lý thị trường, Cục Thuế, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, 
địa bàn, lĩnh vực phụ trách tiếp tục tích cực chỉ đạo lực lượng tăng cường công 
tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Cục HQ, Cục Thuế; 
- CQTT BCĐ 389 tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP, TH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC).          
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Dương Văn Chiều    
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