
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 5 năm 2020 

V/v kiểm tra, xử lý hành vi tiếp 

tay cho vận chuyển hàng hóa 

nhập lậu qua đường bưu điện 

 

 

 

Kính gửi:  

- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; 

- Cục Quản lý thị trường.  

 

Xem xét Báo cáo số 428/BC-QLTT ngày 27/4/2020 của Cục Quản lý thị 

trường về việc báo cáo tóm tắt vụ việc kiểm tra hàng hóa tại Bưu điện Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng ngày 15/4/2020, đồng chí Nguyêñ Công Trưởng, Phó 

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

1. Giao Bưu điện tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định tập 

thể, cá nhân tại Bưu cục trực thuộc có hành vi tiếp tay cho việc vận chuyển hàng 

hóa nhập lậu qua đường bưu điện trong vụ việc; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

15/5/2020.  

2. Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan 

tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển hàng hoá tại các bưu cục 

trên địa bàn tỉnh, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm yêu cầu tổ chức bắt 

giữ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TT&TT, TP;   

- CA tỉnh, Cục Thuế, Cục HQ, BCH BĐBP;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- CQ TTr BCĐ 389 tỉnh;     

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, NC, KGVX, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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