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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Tràng Định, ngày  19  tháng 4  năm 2019 
           

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận 

 thương mại và hàng giả huyện Tràng Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg, ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả; 

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND, ngày 08/7/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9 tại Tờ trình số 

167/TTr-QLTT, ngày 16 tháng 4 năm 2019, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả huyện Tràng Định (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 huyện) gồm các ông, bà có tên 

và chức danh sau: 

1. Đồng chí Lý Văn Lâm - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban; 

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9 - Phó Trưởng ban thường trực; 

3. Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban; 

4. Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện - Ủy viên; 

5. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên; 

6. Trưởng phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn - Ủy viên; 

7. Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện - Ủy viên; 

8. Trưởng phòng Tư pháp huyện - Ủy viên; 

9. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - Ủy viên; 

10. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện - Ủy viên; 

11. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Ủy viên; 

12. Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp - Uỷ viên; 

13. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - TT và TT  huyện - Ủy viên; 

14. Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Mã - Ủy viên; 

15. Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Nghi - Ủy viên; 
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16. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Hải Quan Nà Nưa - Ủy viên; 

17. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Hải Quan Bình Nghi - Ủy viên; 

18. Mời Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện tham gia Ủy viên; 

Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Văn bản do 

Trưởng Ban Chỉ đạo ký thì sử dụng con dấu của UBND huyện; văn bản do các Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo ký thì sử dụng con dấu của đơn vị đang công tác. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 huyện: 

1. Giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Tràng Định. 

2. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các ban, ngành chức năng huyện và UBND 

các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

3. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và tổ chức phối hợp giữa các ban, ngành chức 

năng của huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện đấu tranh chống buôn lậu, 

hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn. 

4. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu tranh chống 

buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của huyện để báo cáo UBND tỉnh Lạng 

Sơn, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

5. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với những đơn vị, cá 

nhân trong công tác chống buôn lậu theo quy định của pháp luật. 

6. Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giao. 

8. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ nguồn kinh phí của 

UBND huyện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2169/QĐ-UBND, ngày 21/7/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định về việc 

kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện 

Tràng Định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ 389 tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND-UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Lâm 

  


