
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

Số: 2185 /VP-KTTH      Lạng Sơn, ngày 14 tháng 6 năm 2018 

V/v kiểm tra, xác minh phản ánh 
của báo chí về hoạt động buôn lậu 

đông dược tại Lạng Sơn 

 

 

 
Kính gửi:   

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 
- Cục Hải quan;  
- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 211/VPTT-TH ngày 11/6/2018 của Văn phòng 
thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc phản ánh của báo chí về hoạt 
động buôn lậu đông dược tại Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Chi cục Quản lý thị 
trường) tổ chức kiểm tra, xác minh các thông tin phản ánh của báo chí, làm rõ 
trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có), tổng hợp báo cáo 
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo yêu cầu tại Văn bản trên.   

2. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng có biện pháp ngăn chặn 
hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại các địa bàn 
báo chí phản ánh đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo 
của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Thông báo số 159/TB-VPTT ngày 15/5/2018 
của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và chỉ đạo của Chủ tịch 
UBND tỉnh tại Công văn số 111/UBND-KTTH ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh 
và các văn bản liên quan. 

(Công văn số 211/VPTT-TH được phô tô gửi kèm theo) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.   

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;  
- Các Sở: CT, YT;   
- Công an tỉnh;  
- UBND huyện Cao Lộc;   
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, NC, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC).  
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Dương Văn Chiều 

 

 

 




