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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Số:            /QĐ-UBND              Thanh Thủy, ngày        tháng  4  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận  

thương mại và hàng giả huyện Thanh Thủy 
 
 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019  

Căn cứ Luật Thương mại ngày 22/7/2005; 

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh 

Phú Thọ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa 

các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;   

Căn cứ Văn bản số 1057/BCDD-CQTT  ngày 22/3/2021 của Ban chỉ 

đạo 389 tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả huyện Thanh Thủy (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 huyện) gồm các 

ông, bà có tên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Minh Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Các Phó Trưởng ban: 

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.   

- Phó trưởng Công an huyện phụ trách Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện. 

- Đội trưởng (hoặc đội phó quản lý địa bàn) thuộc Đội Quản lý thị 

trường số 7.  

3. Các Ủy viên: 

- Chánh Văn Phòng HĐND và UBND huyện. 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT. 

- Chi cục trưởng (hoặc Chi cục phó quản lý địa bàn) thuộc Chi cục thuế 

khu vực Tam Nông -Thanh Thủy. 
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- Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin. 

- Trưởng phòng Tư pháp. 

- Trưởng phòng Y tế. 

- Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.   

Mời các ông (bà) tham gia ủy viên Ban Chỉ đạo:  

- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện. 

- Chủ tịch Hội Nông dân huyện. 

4. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389 huyện 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn huyện. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch 

tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. 

- Phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng trong phát hiện, 

đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp các cơ quan chức năng đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung các Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

- Tham mưu thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm. 

- Thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng ở tỉnh và các huyện 

lân cận trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

- Tổng kết đánh giá định kỳ và theo chuyên đề công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn báo cáo Chủ tịch UBND huyện, 

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Thọ. 

- Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý 

tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả của tỉnh Phú Thọ và UBND huyện giao. 

Điều 3. Ban Chỉ đạo 389 huyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện được sử dụng con dấu của UBND huyện; các 
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Phó trưởng ban chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị theo lĩnh vực phụ trách để 

thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

các Văn bản đã ban hành trước đây. Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ (b/c); 

- TT HU; TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các Đoàn thể của huyện; 

- CVP, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Dương Quốc Lâm 
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