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 UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

BAN CHỈ ĐẠO 389 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:             /QĐ-BCĐ389 Đắk Lắk, ngày         tháng       năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/QĐ-BCĐ 

ngày 31/01/2019  của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, 

gian lận thƣơng mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk 

 
 

TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, 

GIAN LẬN THƢƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; 

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt 

động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của 

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24 tháng 4 năm 2017 của 

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/QĐ-

BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về ban 

hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Trưởng 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, 

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh 

Đắk Lắk; 

Theo đề nghị của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk tại Tờ 

trình số 628/TTr-CQLTT ngày 28/6/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo, Tổ 

giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk 

Lắk (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk) ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BCĐ 

ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk như sau: 
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1. Sửa đổi một phần Điều 5 Chương 2: 

Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trƣởng Ban Thƣờng trực – Cục trƣởng 

hoặc 01 Phó Cục trƣởng Cục Quản lý thị trƣờng tỉnh Đắk Lắk 

Cục trưởng hoặc 01 Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk được 

phân công làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk; trực tiếp 

xử lý và báo cáo Trưởng Ban các công việc có tính chất thường xuyên của Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh Đắk Lắk; những công việc được Trưởng Ban ủy quyền và thực hiện một 

số nhiệm vụ sau: 

… 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Chương 2: 

Điều 20. Chế độ hoạt động và tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành của 

Ban Chỉ đạo 389 Đắk Lắk 

1. Cục Quản lý thị trường chủ trì cùng các ngành chức năng như Công an 

tỉnh, Kiểm lâm tỉnh, Cục Thuế tỉnh… tham mưu thành lập và tham gia Đoàn kiểm 

tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk. 

2.  Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk gồm có: 

Trưởng đoàn, các Phó Trưởng đoàn và các thành viên. 

3. Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk sử dụng con 

dấu của Cục Quản lý thị trường và các biểu mẫu theo quy định hiện hành, để thực hiện 

việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả; chế độ công tác phí trong công tác kiểm tra trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk của Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk 

được chi trả khoán hàng tháng theo quy định. 

4. Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk chịu 

trách nhiệm trước Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực và trước pháp luật về 

hoạt động kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành liên quan; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

Đắk Lắk và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (ThN_10b). 

 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Tuấn Hà 
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