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Số:         /VP-THNC 

V/v chuẩn bị tài liệu, tham dự 

cuộc họp về sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 

ngày 05/12/2017 của Trưởng Ban 

Chỉ đạo 389 quốc gia  

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

                                                             

Kính gửi: Cục Quản lý thị trường.  

                                                                                             

 Thực hiện Công văn số 824/VPCP-TH ngày 10/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc mời dự họp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1219/QĐ-

BCĐ389 ngày 05/12/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Tiêu 

chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các Bộ, ngành, địa 

phương, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

 Giao Cục Quản lý thị trường cử Lãnh đạo cơ quan tham dự cuộc họp cùng 

Lãnh đạo UBND tỉnh; khẩn trương liên hệ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 

389 quốc gia nhận tài liệu liên quan đến cuộc họp; chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế và các cơ 

quan liên quan chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh tại 

cuộc họp trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 9h ngày 14/7/2020. 

(Công văn số 824/VPCP-TH ngày 10/7/2020 được gửi kèm theo qua 

VNPT-IOffice và trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cục Quản lý thị trường, các cơ quan 

có liên quan thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên;   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan khác thành viên BCĐ 389 tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (NNK). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Dương Văn Chiều 
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