
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

Số: 4807 /VP-KTTH    Lạng Sơn, ngày 21 tháng 11 năm 2019 

V/v vụ bắt giữ hàng hóa xuất 
lậu qua biên giới khu vực xã 

Bắc Xa, huyện Đình Lập ngày 
15/11/2019 

 

 
Kính gửi:  

- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 
- Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường; 
- Ban Chỉ đạo 389 các huyện và thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 19/BC-Đ389 ngày 18/8/2017 của Đội 389 tỉnh về vụ 
việc bắt giữ hàng hóa trên xe ô tô BKS 14C-128.63 xuất lậu qua biên giới khu 
vực mốc 1278, 1282, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập ngày 15/11/2019, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 
có ý kiến như sau:    

1. Biểu dương Đội 389 tỉnh, Đồn Biên phòng Bắc Xa, Đội Quản lý thị 
trường số 3 đã có nỗ lực, cố gắng trong việc bắt giữ vụ việc. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Đình 
lập khẩn trương xác minh làm rõ hành vi, đối tượng vi phạm và các tình tiết liên 
quan đến vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Trưởng 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.   

3. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Quản 
lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 các huyện và thành phố chỉ đạo lực lượng tăng 
cường phối hợp triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả, kiên quyết không để hình thành các đường dây, tụ điểm lớn và phát sinh 
tình hình phức tạp về buôn lậu trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp cuối năm 2019 và 
sau Tết Nguyên đán 2020.  

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; 
- UBND huyện Đình Lập; 
- CQTT BCĐ389 tỉnh;     
- Đội 389 tỉnh, Đồn BP Bắc Xa, Đội QLTT số 3;  
- 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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