
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KTTH 
 

V/v làm việc với Đoàn Công tác 

của Văn phòng Thường trực Ban 

Chỉ đạo 389 quốc gia 

 
Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2019 

 

 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- Cục Hải quan; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 

 

Xem xét Công văn số 85/CQTT-NVTH ngày 20/12/2019 của Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc đề xuất chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm 

việc với Đoàn Công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; 

Công văn số 480/VPTT-TH ngày 18/12/2019 của Văn phòng Thường trực Ban 

Chỉ đạo 389 quốc gia về việc chương trình làm việc với Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất thành phần, thời gian làm việc với Đoàn Công tác 

của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cụ thể:   

a) Thành phần: 

- Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, 

thành viên Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Các thành phần khác có liên quan của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh.  

b) Thời gian, địa điểm làm việc: 

- Làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 24/12/2019 

tại Phòng họp tầng 2, trụ sở Đội Quản lý thị trường số 1 (Số 750 đường Trần 

Đăng Ninh, Thành phố Lạng Sơn).  

- Khảo sát một số cửa khẩu: Trong ngày 25/12/2019. 

2. Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị 

báo cáo về việc theo dõi, giám sát hoạt động tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

(theoyêu cầu tại Công văn số 3585/VPCP-VI ngày 06/12/2019 của Văn phòng 

Chính phủ); tình hình xuất nhập khẩu lợn, vận chuyển, buôn bán trái phép lợn, 

sản phẩm lợn ra, vào Việt Nam; bố trí cán bộ hướng dẫn Đoàn Công tác khảo 

sát, nắm tình hình tại một số cửa khẩu. 
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3. Giao Cục Quản lý thị trường (thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo triển khai Kế hoạch cao 

điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020; bố trí đón tiếp, địa điểm làm việc với Đoàn 

công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm 

vụ về các nội dung liên quan. 

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

(gửi kèm theo Công văn số 480/VPTT-TH) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- 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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