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Số: 8750/VPCP-V.I

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

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

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia;
- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.
Tại điểm tin kinh tế xã hội ngày 29 tháng 9 năm 2020 có nêu việc chương
trình Chuyển động 24h thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về tình hình
nhập lậu, kinh doanh trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng thời gian qua.
Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nhất là các tuyến, khu vực biên giới,
cửa khẩu, địa bàn trọng điểm) chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ,
tăng cường 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/NĐ-CP
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.
- Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh công tác
tuyên truyền tác hại của thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng
nhập lậu và thuốc lá giả đối với sức khỏe cộng đồng.
- Bộ Công Thương khẩn trương đề xuất chính sách quản lý đối với thuốc lá
điện tử, thuốc lá làm nóng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng tại văn bản số 4861/VPCP-CN ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng
Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2020.
- Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia theo dõi, đôn đốc Cơ
quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương và các lực lượng
chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; kịp thời đề xuất
Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; đồng thời, đề xuất xem xét, có
hình thức xử lý tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm để xẩy ra tình trạng buôn lậu
thuốc lá diễn ra phức tạp trên địa bàn.

- Đề nghị Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành, địa
phương và các lực lượng chức năng trong việc thực hiện Quyết định số
2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; kịp thời trao đổi, cung cấp thông
tin về các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán
thuốc lá nhập lậu.
Văn phòng Chính phủ thông báo đến các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg TT Trương Hòa Bình,
PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy,
Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH,
TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), L.V.Dũng
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