
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:          /SNN-KHTC 

V/v tăng cường công tác đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả lĩnh vực 

Nông nghiệp và PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc  

 

  Thực hiện Công văn số 585/UBND- KT ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống xuất 

lậu, nhập lậu hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả, Sở Nông nghiệp và 

PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nội dung sau: 

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng trên lĩnh vực 

nông, lâm, thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm tới công chức, viên chức và 

người lao động của phòng, ban, đơn vị; đồng thời vận động người dân tích cực 

phát hiện, tố giác các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 

lượng trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. 

 2. Các đơn vị: Kiểm lâm, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tăng cường tổ chức các hoạt 

động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, giám sát các hoạt động kinh tế liên quan 

đến lĩnh vực phụ trách; Thực hiện tốt theo các nội dung của Kế hoạch số 

15/KH-SNN, ngày 21/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện công 

tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. 

3. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tổ chức thực hiện tốt và hoàn thành kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; đồng thời nắm bắt tình hình để tổ chức 

thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm trên các lĩnh vực chuyên 

ngành như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, ... 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt theo nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                       

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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