
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày         tháng 3 năm 2020 

V/v tiếp tục tăng cường ngăn 

chặn nhập lậu hàng hóa sản xuất 

nước ngoài nhưng gắn nhãn mác 

“Made in Việt Nam” 

 

 

 

Kính gửi:   

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

- UBND các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

11181/VPCP-KTTH ngày 06/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý 

thông tin báo nêu về tình trạng phát hiện nhiều hàng hoá gắn “Made in Việt 

Nam” nhập lậu vào nội địa, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 101/KH-

UBND ngày 24/5/2019 về phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất 

ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác 

“Made in Việt Nam” và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. 

2. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Quản lý 

thị trường, các cơ quan liên quan chủ động phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện 

các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn hiệu quả hoạt động nhập lậu hàng hóa 

sản xuất nước ngoài nhưng gắn nhãn mác “Made in`Việt Nam” qua địa bàn tỉnh, 

phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.  

(Công văn số 11181/VPCP-KTTH được gửi kèm qua VNPT-iOffice) 

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

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia; 

- Báo Lạng Sơn;   

- CQTT BCĐ 389 tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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