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TỈNH VĨNH PHÚC 
_____________________ 

 

Số:         /UBND-KT2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 

  Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 
V/v một số biện pháp cấp bách nhằm 

tăng cường quản lý nhà nước về 

phòng chống gian lận xuất xứ, 

chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. 
 

 
 

Kính gửi:  
 

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- Các cơ quan truyền thông, báo chí trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về 

một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống 

gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Duy Thành chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các 

hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về 

lĩnh vực xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa để các doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nắm 

được chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước để chấp hành đúng quy định.  

2. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc: 

- Xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng chống gian lận, giả mạo xuất xứ, 

ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa trong từng thời kỳ;  

- Theo dõi, đôn đốc, báo cáo công tác đấu tranh, phòng chống gian lận, 

giả mạo xuất xứ, ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa theo chỉ đạo của 

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 

3. Các cơ quan truyền thông, báo chí trong tỉnh: Đài Truyền hình tỉnh 

Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc,... và các cơ 

quan báo chí bám sát nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin về 

chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, các biện pháp phòng vệ thương 

mại, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam. 

4. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị triển 

khai theo quy định. 

 (Sao gửi kèm văn bản của Chính phủ) 
 

Nơi nhận:  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Như kính gửi; 

- CV KT2; 

- Lưu VT, 

(L       b).                
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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