
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4818/VP-KTTH    Lạng Sơn, ngày 22 tháng 11 năm 2019 

V/v điều tra, xử lý một số vụ 
việc liên quan đến hoạt động 

buôn lậu trên địa bàn 

 

 
Kính gửi:  

- Công an tỉnh;  
- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.  

 

Xem xét Báo cáo số 4600/CAT-PC03 ngày 20/11/2019 của Công an tỉnh 
về báo cáo kết quả điều tra, xử lý một số vụ việc liên quan đến hoạt động buôn lậu 
trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến như sau:    

1. Biểu dương các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh đã có nhiều cố 
gắng, nỗ lực trong tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận 
thương mại cộm cán, nhất là trong việc bắt giữ, khởi tố 02 vụ án hình sự, bắt giữ 
02 bị can để điều tra, xử lý trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình và răn đe 
đối với các đối tượng khác. 

Đề nghị Công an tỉnh và các lực lượng tiếp tục điều tra, đấu tranh, bắt giữ, 
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng bảo kê, tiếp tay; các 
đường dây tụ điểm buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn. 

2. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì, phối hợp với 
Công an tỉnh xem xét, đề xuất khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong bắt giữ, khởi tố 02 vụ án hình sự; báo cáo Trưởng 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trước ngày 26/11/2019.  

 (Báo cáo số 4600/CAT-PC03 được photo gửi kèm theo) 
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; 
- Cục Thuế, Cục HQ, BCH BĐBP;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, NC; 
- Lưu: VT, KTTH (LC).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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