
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KT 

V/v tăng cường chống buôn lậu, gian 

lận thương mại qua hoạt động kinh 

doanh tạm nhập tái xuất  

Lạng Sơn, ngày          tháng 6 năm 2021 

    

 Kính gửi:  
 

    

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

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Theo báo cáo của các đơn vị chức năng và phản ảnh của cơ quan báo chí, 

thời gian qua tình hình gian lận thương mại liên quan đến hoạt động kinh doanh 

tạm nhập tái xuất tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là địa bàn các huyện biên 

giới; các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý một số vụ việc vi phạm về đảm 

bảo an ninh trật tự khu vực biên giới liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm 

nhập tái xuất. Để kiểm soát tình hình gian lận thương mại liên quan đến hoạt 

động kinh doanh tạm nhập tái xuất và thực hiện nghiêm Thông tư 09/2020/TT-

BCT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng 

cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, 

kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như:  

1. Cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát các thương nhân kinh 

doanh tạm nhập tái xuất chấp hành các quy định hiện hành để phòng ngừa, đấu 

tranh, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là gian lận về cửa 

khẩu, địa điểm tạm nhập tái xuất; phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng 

chốt chặn tại các đường mòn, lối mở để ngăn chặn vận chuyển hàng hóa trái 

phép qua biên giới. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức 

năng quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn vận chuyển hàng 

hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất trái phép qua biên giới, nhất là đối với địa bàn 

ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan. 

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đấu tranh 

đối với các đối tượng chủ mưu vận chuyển, kinh doanh tạm nhập tái xuất trái phép, 

buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật 

tự khu vực biên giới, phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. 

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

chức nắm tình hình, báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng kịp thời triển khai kiểm tra, xử lý không để 

tình hình diễn biến phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, phòng ngừa, phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa tạm nhập tái xuất thẩm lậu 

vào thị trường nội địa. 
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5. UBND các huyện biên giới chỉ đạo lực lượng chức năng nắm tình hình, 

đấu tranh, ngăn chặn hàng hóa xuất nhập lậu, nhất là địa bàn các xã, thị trấn biên 

giới, các bến bãi tập kết liên quan đến hàng hóa ra vào biên giới, các tuyến 

đường nối ra biên giới. 

6. Các sở, ngành thành viên khác của Ban Chỉ đaọ 389 tỉnh, UBND các 

huyện trong nội địa căn cứ chức năng, nhiêṃ vu,̣ lĩnh vưc̣, điạ bàn đươc̣ phân 

công chủ đôṇg phối hợp trong chỉ đaọ triển khai công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại thông qua hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất. 

7. Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, giáo dục cán 

bộ, chiến sỹ tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 

rà soát lực lượng, phát hiện và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách 

nhiệm, buông lỏng quản lý, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương 

mại và các hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất trái phép./.  
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 

- VP TT BCĐ 389 Quốc gia (b/c);  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn;  

- C,PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TTTH-CB;  

- Lưu: VT, KT (LC).   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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