
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

Số: 753/UBND-KTTH       Lạng Sơn, ngày  29  tháng 7 năm 2019 

V/v triển khai Đề án tăng cường 
quản lý nhà nước chống lẩn tránh 
biện pháp phòng vệ thương mại 

và gian lận xuất xứ 

 

              
 

Kính gửi:   
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; 
- Công an tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường. 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 4952/BCT-PVTM ngày 11/7/2019 của Bộ Công 
Thương về việc triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn 
tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, UBND tỉnh chỉ đạo 
như sau: 

1. Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục Hải quan, 
Cục Quản lý thị trường phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các 
huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Đề 
án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 
mại và gian lận xuất xứ được phê duyệt tại Quyết định số 824/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực ngành quản lý, theo dõi; 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền trong triển khai thực 
hiện Đề án.  

2. Các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức 
năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án trên 
địa bàn tỉnh.     

(Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ;  
Công văn số 4952/BCT-PVTM được gửi qua eOffice và cập nhật trên cổng 
thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh)./. 

                                                                                                                                       
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, NgV, TT&TT, NN&PTNT; 
- BCH BĐBP, Cục Thuế;  
- UBND các huyện, thành phố;  
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  
- Lưu: VT, KTTH(LC). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Công Trưởng
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