
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 

 Số:        /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày       tháng 11 năm 2020 
V/v tăng cường công tác chống 

buôn lậu thuốc lá 
 

  

Kính gửi:  

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 huyện; 

- Các Đồn Biên phòng: Hữu Nghị, Bảo Lâm, Thanh Lòa, Ba Sơn; 

- Công an huyện; 

- Đội quản lý thị trường số 02; 

- Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng, các xã: Bảo Lâm, Thanh 

Lòa, Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1429/UBND-KT ngày 07/11/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh, Chủ 

tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ  với các cơ quan, 

ban ngành tỉnh trong tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu, tàng trữ, vận 

chuyển và kinh doanh trái phép thuốc lá (gồm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, 

thuốc lá làm nóng,...), kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy 

định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

2. Ban Chỉ đạo 389 huyện và các cơ quan liên quan phối hợp kiểm soát chặt 

chẽ các khu vực địa bàn biên giới, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển 

thuốc lá nhập lậu, không rõ nguồn gốc ngay từ khu vực biên giới. 

3. UBND các xã, thị trấn biên giới phối hợp với các Đồn Biên phòng tổ chức 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân biết 

tác hại của thuốc lá và thuốc lá nhập lậu; không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn  

bán, vận chuyển, tiêu thụ thuốc lá nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

(Công văn số 1429/UBND-KT ngày 07/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

được gửi kèm trên hệ thống VNPT-iOffice) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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