
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 
 

Số             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Sầm Sơn, ngày     tháng 4 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, 

 gian lận thương mại và hàng giả thành phố Sầm Sơn 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

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

Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Trưởng phòng Nội vụ, UBND 

thành phố Sầm Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

hàng giả thành phố Sầm Sơn (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo 389) gồm những 

ông (bà) có tên sau: 

 Trưởng ban: 

1. Ông Nguyệt Ngọc Bích, Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

 Phó Trưởng ban Thường trực: 

2. Ông Thiều Như Huynh, Đội Trưởng Đội Quản lý thị trường số 2; 

 Các Phó ban: 

3. Ông Nguyễn Việt Hưng, Trưởng Công an thành phố; 

4. Ông Vũ Đình Chinh, Trưởng phòng Kinh tế  thành phố; 

5. Ông Vũ Bá Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực thành phố Sầm 

Sơn - Quảng Xương; 

 Thành viên ban: 

6. Ông Nguyễn Văn Thi, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự thành phố; 

7. Ông Trần Phan Vũ, Trưởng phòng Nội vụ thành phố; 

8. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Chánh VP HĐND&UBND thành phố; 

9. Ông Vũ Đình Thịnh, Trưởng phòng LĐ- TBXH thành phố; 

10. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng TN& MT thành phố; 

11. Bà Đàm Thị Thái, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố; 

12. Bà Văn Thị Hòa, Phó Trưởng phòng TC- KH thành phố; 
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13. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 

14. Ông Lê Anh Sơn, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Sầm Sơn; 

15. Ông Nguyễn Anh Hiệu, Hải đội Trưởng Hải đội 2. 

Điều 2. Ban chỉ đạo 389 có chức năng thăm mưu cho UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Xây dựng Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trong từng giai đoạn, từng năm; chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị 

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

thương mại và hàng giả. 

2. Chỉ đạo việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng chức 

năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức. 

3. Thành lập các Đoàn liên ngành để kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu, gian 

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

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

4. Thực hiện hợp tác liên huyện, liên tỉnh trong lĩnh vực chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả. 

5. Đề nghị 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 

tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

6. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác định kỳ; tổng hợp tình hình, kết 

quả hoạt động về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn thành phố, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Ban chỉ 

đạo 389 tỉnh. 

7. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố, 

các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.  

8. Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công 

tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo 389. 

1. Đội Quản lý thị trường số 2 là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 

thành phố Sầm Sơn. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Ban phân công. 

3. Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố sử dụng con dấu của UBND thành 

phố trong các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

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

số 4402/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn. 
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Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trưởng các phòng, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4 QĐ (để thực hiện); 

- BCĐ 389 tỉnh (b/c); 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã; 

- Lưu: VP, Đông. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tú 
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