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GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia  

                   

Thực hiện Công văn số 02/VPTT-TH ngày 02/01/2019 của Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc nắm tình hình vụ triệt phá đường 
dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới tỉnh Lạng Sơn, 
UBND tỉnh mời các thành phần dự làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia, cụ thể như sau: 

1. Nội dung và thành phần:  

a) Nội dung thứ nhất: Tình hình và kết quả triển khai Kế hoạch 454/KH-
BCĐ389 ngày 30/11/2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc thực hiện cao 
điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.  

- Thành phần: 

+ Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

+ Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 các 
huyện, thành phố, lãnh đạo Trạm KSLH Dốc Quýt, Đội 389 tỉnh.   

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chuyên viên phòng Kinh tế tổng hợp.  

b) Nội dung thứ hai: Báo cáo về vụ việc C03 - Bộ Công an bắt giữ ngày 
14/12/2018 tại khu vực biên giới huyện Cao Lộc.  

- Thành phần: 

+ Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;  

+ Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

+ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo Cục Quản lý thị 
trường, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện Cao Lộc. 

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chuyên viên phòng Kinh tế tổng hợp. 

+ Lãnh đạo các đơn vị: Đồn Biên phòng Ba Sơn, Công an huyện Cao Lộc, 
Đội Quản lý thị trường số 2.  

2. Thời gian: Từ 14h00’, ngày 05/01/2019 (thứ Bảy).  

- Từ 14h00’ đến 15h30’: Làm việc nội dung thứ nhất; 

- Từ 15h30’ đến 17h00’: Làm việc nội dung thứ hai. 



3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị:  

- Giao Cục Quản lý thị trường làm cơ quan đầu mối, phố hợp với các cơ 
quan liên quan chuẩn bị báo cáo của tỉnh theo nội dung yêu cầu; chủ động liên 
hệ, thực hiện công tác đón tiếp, hậu cần liên quan.  

- Các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

(Công văn số 02/VPTT-TH  của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia gửi kèm trên eOffice.)  

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;                                                
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng TT Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, HC-QT, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

 
 

Dương Văn Chiều 
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