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CUC HAl QUAN TINH QUANG NEN}I

S6' 451 /HQQN-CBL

Quáng Ninh, ngày , thông 02 nám 2019

V/vthctr&ng du tranh chóng buôn
1u, 4n chuyn trái phép cat, sói

Kinh g1.ri:
- Các Chi c1ic Hâi quan trçrc thuc;
- Di kiêm soát Hãi quan so 1, so 2;
- Hâi quan Tram KSLH Km15 - BTDT.
Thirc hin cong vAn s6 909/UBND-CN ngày 14/02/20 19 cüa UBND tinh
V/v trin khai thirc hin VAn bàn sO 642/VPCP-NC ngày 23/01/2019 cUa Van
phông ChInh phü v kt qua thirc hin K hoach v cao diem xü 1 vi phm
pháp 1ut trong lTnh vic khai thác cat, sOi, Cic Hâi quan yeu câu các dan vj:
1.Quán trit dn toàn th can b, cOng chüc và ngui lao dng ni dung
cong vAn s 909/UBND-CN ngày 14/02/20 19 cüa UBND tinh; vAn bàn so
642/VPCP-NC ngày 23/01/2019 cüa VAn phông ChInh phü dan trCn (sO den 957
ngày 15/02/20 19 trCn Edoc Customs).
2. Tip t%lc quán trit, trin khai thrc hin nghiCm t(lc, hiu qua Chi th so
03/CT-TTg ngày 30/3/20 15 cüa Thu tuâng ChInh phü ye tAng cu&ng hiu hrc
thrc thi chInh sách pháp 1ut ye khoáng san; kin chi dao cUa Thu tuâng
ChInh phü tai Thông báo so 325/TB-VPCP ngày 25/07/2017, so 135/TB-VPCP
ngày 06/4/2018 và vAn bàn so 10625/VPCP-NC ngày 02/11/2018 cüa VAn
phàng ChInh phü; cong vAn so 71881LJBND-CN ngày 01/5/2018, s
8671/UBND-CN ngày 20/11/2018 cUa UBND tinh; Quy chC phi hqp trong
cOng tác quàn 1, trao di thông tin giüa tinh Quâng Ninh vài thành ph Hâi
Phông, tinh Hâi Dixang và các vAn bàn chi do cüa Ciic Hâi quan tinh lien quan
v cOng tác quân l cat, sôi trên dja bàn.
3. Theo chirc nAng, nhim vii duçc giao, tAng cuè'ng du tranh chng buôn
1u, 4n chuyCn trái phép cat, sOi; triên khai dng b, áp diing có hiu qua các
bin pháp nghip kim soát; chü dng, phái hcip vài các hxc hrqng chüc näng
nhu Cong an, B di BiCn phông, Cánh sat bin, Quàn 1 thj trixng... trong vic
näm tInh hInh, trao di thông tin nhAm kjp thai phát hin, b&t gin, xu 1 nghiêrn
các hânh vi buOn lu, 4n chuyCn trái phép cat, söi qua biên giâi và trong dja
bàn duqc phân cOng quân 1.
4. Chü dng, ph& hqp vi cp üy, chInh quyn, các t chüc doàn th tai
dja phixang tAng cir&ng th&i krcing tuyên truyn, ph bin pháp lust nhm nâng
cao nhn thüc, thirc trách nhim cho mci tang lap Nhân dan, d tr do cng
tham gia trong cong tác quán 1, bào v tài nguyen, khoáng san.
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