
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày         tháng 4 năm 2020 

 

V/v không tổ chức hội nghị sơ 

kết quý I năm 2020 công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả   

 
 

Kính gửi:   Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

 
 

Xem xét Công văn số 18/CQTTr-NVTH ngày 16/4/2020 của Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc đề xuất hình thức sơ kết công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I năm 2020 của Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về 

việc không tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả quý I năm 2020. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ 

động phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các 

huyện và thành phố rà soát, hoàn thiện, ký ban hành báo cáo công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I năm 2020, phương hướng 

nhiệm vụ quý II năm 2020.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các CQ thành viên BCĐ 389 tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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