
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v phối hợp với Báo Pháp luật 

Việt Nam thực hiện chuyên đề 

phóng sự tuyên truyền chống 

buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả 

 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Cục Hải quan; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Báo Pháp luật Việt Nam. 

 
 

 Xem xét đề nghị của Báo Pháp luật Việt Nam tại Văn bản số 20/CV-

PLVN (tv) ngày 13/01/2021 về việc phối hợp tuyên truyền phòng chống buôn 

lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Cục Quản lý thị trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) 

chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các cơ quan 

liên quan chủ động trao đổi, thống nhất với Báo Pháp luật Việt Nam để phối hợp 

thực hiện chuyên đề phóng sự tuyên truyền liên quan đến công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.  

(Văn bản số 20/CV-PLVN (tv) được gửi kèm theo qua iOffice và trên 

Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh) 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh, Cục Thuế; 

- UBND các huyện biên giới;  

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TTTH-CB;  

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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