
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

Số: 3782   /VP-KTTH      Lạng Sơn, ngày  16  tháng 9 năm 2019

V/v điều tra, xử lý vụ việc vận 
chuyển trái phép gần 13 tấn pháo 

nổ qua cửa khẩu Tân Thanh, 
huyện Văn Lãng 

 

 

 

Kính gửi:  
- Công an tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;  
- Cục Hải quan; 
- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

 

Xem xét Báo cáo số 2339/BC-BCH ngày 13/9/2019 của Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng báo cáo kết quả ban đầu vụ vận chuyển trái phép pháo nổ qua 
cửa khẩu phụ Tân Thanh, địa bàn Đồn Biên phòng Tân Thanh ngày 05/9/2019, 
đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 
389 tỉnh chỉ đạo như sau:   

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục 
Hải quan, các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, bắt giữ các đối tượng cầm 
đầu, chủ mưu trong vụ việc để xử lý nghiêm trước pháp luật; báo cáo Trưởng 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kết quả để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 
theo quy định. 

2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xem xét, đề xuất khen 
thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ việc. Chủ 
động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt thông tin, kịp thời báo 
cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để chỉ đạo đối với các vụ buôn lậu, 
gian lận thương mại lớn, điển hình, phức tạp.  

 (Báo cáo số 2339/BC-BCH được photo gửi kèm theo) 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo 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;  
- Cục QLTT tỉnh, Viện KSND tỉnh;  
- UBND huyện Văn Lãng;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, NC; 
- Lưu: VT, KTTH (LC).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
Dương Văn Chiều  
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