ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2373 /UBND-KTN

Lai Châu, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác chống
buôn lậu thuốc lá

Kính gửi:
-

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;
Công an tỉnh;
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại
Văn bản số 8750/VPCP-V.I ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá (sao gửi kèm theo). Sau khi
xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan chức năng chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường
công tác phối hợp, quản lý, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu, tàng trữ,
vận chuyển và kinh doanh trái phép thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, thuốc lá
làm nóng; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của Nghị định số 98/2020/NĐCP ngày 26 tháng 8 năm 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; xác lập các chuyên án để đấu tranh, xử lý nghiêm các
đường dây, ổ nhóm, các đối tượng đầu nậu, buôn bán thuốc lá nhập lậu theo quy
định của pháp luật hình sự.
2. Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389
tỉnh) theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh kết quả công tác đấu tranh chống buôn
lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh: U1; (để B/c)
- VP UBND tỉnh: V1, V3;
- Lưu VT, KT5.
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