
UBND HUYỆN TÂN UYÊN 

BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN 

 

Số:          /QĐ-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tân Uyên, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Tân Uyên 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN  

THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN UYÊN 
 

Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện Tân 

Uyên về Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn huyện Tân Uyên; 

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-BCĐ ngày 12/10/2022 của Ban Chỉ đạo 389 

huyện Tân Uyên về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn huyện Tân Uyên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo 389 huyện) tại Tờ trình số 06/TTr-KTHT ngày 05/01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Tân Uyên (sau đây gọi tắt 

là Đoàn kiểm tra liên ngành) gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Phạm Văn Minh - Phó Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ tầng 

- Trưởng đoàn; 

2. Ông Phạm Văn Hậu - Đội trưởng Đội quản lý 

thị trường số 3 khu vực 

Than Uyên - Tân Uyên 

- Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Nguyễn Biên Cương Công chức phòng Kinh 

tế và Hạ tầng 

- Thư ký; 

4. Ông La Đức Thi - Công chức phòng Tài 

chính - Kế hoạch 

- Thành viên; 

5. Bà Hà Thị Hằng - Công chức phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

- Thành viên; 

6. Ông Lê Văn Tiến - Chiến sỹ Công an huyện - Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Thanh Huynh - Viên chức Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp 

- Thành viên; 
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8. Ông Nguyễn Xuân Thắng - Viên chức Trung tâm 

VHTT và Truyền thông 

- Thành viên; 

9. Ông Lê Xuân Trường - Viên chức Trung tâm Y 

tế huyện 

- Thành viên; 

10. Công chức các xã, thị trấn (phụ trách) - Thành viên. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ: 

- Tổ chức kiểm tra, xử lý/tham mưu xử lý vi phạm trong các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh và các hoạt động liên quan đến thương mại, dịch vụ của các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng đoàn trực tiếp phân công.  

- Trưởng Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của phòng Kinh tế và Hạ 

tầng để thiết lập hồ sơ vụ việc, xử lý, tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm 

nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. Lương và các khoản phụ cấp khác 

(nếu có) của các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành được thanh toán từ nguồn 

kinh phí cân đối ngân sách địa phương được giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng 

hằng năm. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

126/QĐ-BCĐ ngày 24/8/2022 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Tân Uyên. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và các thành viên Đoàn kiểm tra có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. Huyện ủy; (B/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lò Văn Biên  
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