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V/v tăng cường công tác chống 

buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, ngày          tháng 11 năm 2020 

  

 

Kính gửi:   

- Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 8750/VPCP-V.I ngày 20/10/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá, UBND tỉnh chỉ 

đạo như sau: 

1. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện và 

thành phố, các cơ quan liên quan quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung chỉ 

đạo tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá tại Công văn số 8750/VPCP-

V.I ngày 20/10/2020 của Văn phòng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ 

trong tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển và kinh 

doanh trái phép thuốc lá (gồm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm 

nóng,...), kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định tại 

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng tiếp tục duy trì trực tại các lán chốt 

chặn đường mòn biên giới trọng điểm đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu 

tranh, ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép thuốc lá ra, 

vào Việt Nam; kịp thời phát hiện và tổ chức bắt giữ, xử lý nghiêm để răn đe. 

3. Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, 

các khu vực, địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng 

tàng trữ, vận chuyển thuốc lá nhập lậu, không để hình thành các đường dây, ổ 

nhóm buôn lậu thuốc lá; phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra 

các phương tiện giao thông vận chuyển thuốc lá nhập lậu trong nội địa.  

4. Cục Quản lý thị trường tăng cường chống buôn lậu thuốc lá trên các 

tuyến đường, các điểm tập kết, các điểm kinh doanh thuốc lá trong nội địa để 

ngăn chặn các hành vi kinh doanh, tiếp tay, chứa chấp thuốc lá nhập lậu. 

5. Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn chủ động 

phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thời lượng, nội dung tuyên  

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân biết tác 

hại của thuốc lá và thuốc lá nhập lậu; không tham gia, tiếp tay cho hoạt động 

buôn  bán, vận chuyển, tiêu thụ thuốc lá nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 
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6. UBND các huyện biên giới chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện và các 

cơ quan liên quan phối hợp kiểm soát chặt chẽ các khu vực địa bàn biên giới, xử 

lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển thuốc lá nhập lậu, không rõ nguồn 

gốc ngay từ khu vực biên giới./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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