
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
BAN CHỈ ĐẠO 389 

 

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

 
Số: 68  /GM-BCĐ389          Lạng Sơn, ngày  28  tháng 5 năm 2019 

 
GIẤY MỜI  

Dự làm việc với Đoàn công tác liên ngành của  
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia  

     
 

Thực hiện Công văn số 207/VPTT-TH ngày 27/5/2019 của Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc triển khai Kế hoạch số 01/KH-
BCĐ389 ngày 20/5/2019; Ban Chỉ đạo 389 tỉnh mời dự, làm việc với Đoàn công 
tác. Cụ thể như sau:   

1. Thành phần: 

a) Các cơ quan Trung ương: 

- Đồng chí Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia;  

- Đại diện các cơ quan: Vụ I - Văn phòng Chính phủ; Cục Điều tra Chống 
buôn lậu - Tổng Cục Hải quan; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, 
kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an; Tổng cục Quản lý thị trường; Cục Xuất 
nhập khẩu - Bộ Công Thương; Cục Phòng chống ma tuý và Tội phạm -  Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng. 

b) Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 và 
các lực lượng chức năng (Hải quan, Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường) 
các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng.   

c) Tỉnh Lạng Sơn: 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 
Chỉ đạo 389 tỉnh;  

- Lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 
Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, 
Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, các cơ quan kiểm dịch, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

2. Thời gian: 14h00’, ngày 30/5/2019 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 52 đường 
Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).  

4. Nội dung:  

- Quán triệt một số nội dung Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 ngày 
20/5/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về giám sát, kiểm tra việc thực hiện thí 
điểm một số chính sách xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan tại các 
tỉnh biên giới phía Bắc. 
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- Đánh giá thực trạng thực hiện thí điểm một số chính sách xuất khẩu, tạm 
nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan; một số khó khăn, vướng mắc và những kiến 
nghị trong việc thực hiện chính sách trên. 

- Trao đổi, thống nhất các giải pháp giám sát, kiểm tra chống các hành vi 
vi phạm trong hoạt động xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan. 

5. Phân công nhiệm vụ:  

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, các cơ quan 
liên quan chuẩn bị báo cáo thực hiện thí điểm một số chính sách xuất khẩu, tạm 
nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan; một số khó khăn, vướng mắc và những kiến 
nghị trong việc thực hiện chính sách trên. 

- Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
chuẩn bị báo cáo tình hình tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan; chuẩn bị 
phòng họp và công tác hậu cần liên quan. 

- Các Sở, ngành chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

Kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, HC-QT, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 
 

TRƯỞNG BAN 
 
 
  
 
  
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
Nguyễn Công Trưởng  
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