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Số: 0K/QĐ-BCD389

Q U Y Ế T  ĐỊNH
Sừ:» đổi , hồ sung  Q uy  che hoạ t  (lộn« của  Kan C h i  đ ạ o  quốc  gia 

chồng bu ô n  lậu,  gian lận t h u ư n g  mại  và  hàng  già han  h à n h  kcm theo 
Quyct định S« 264/ỌĐ-BC 1)389 ngày 24 tháng 4 nàm  2017 của Trưởng Ban 

C hi đ ạ o  qu ố c  gia chong  buôn lậu, gian lận th in rng  mại  và hàng  giã

TRƯỞNG HAN C H l đ ạ o  QUỎC g i a  
C H Ó N G  B U Ô N  L Ậ l l ,  G I A N  L Ặ N  T H Ư Ơ N G  M Ạ I  VÀ H À N G  G IẢ

Cân cứ Ọuyềt định sổ 34/2007/QD- TTg ngàỵ 12 thừng 3 năm 2007 của 
Thủ tướng Chinh phú vẻ việc han hành Quy ché thành lụ/ỉ, to chtirc và hoạt 
ítộn\* của to chifc phoi hợp ỉiừtì ngành;

Cân cứ Quyết định sò 389/QD-TTg ngàv IV tỉiáng 3 năm 2014 cùa 
Thù tirớng Chinh phũ về việc thcmh lập Ban Chi đạo quốc gia cltổng buôn lậu, 
gian lộn thuơng mại vù ftàng già; Ọuyềt (tịnh sổ 09/QD-TTg ngậy 06 thiÌHỊỊ 01 
nám 2017 cùa Thù tuởỉtg Cliinh phủ về việc sữa doi, bo sung Quyềt itịtìh 
sỗ 389/QỈ)-TTị> ngày 19 tháng 3 nủm 2014; Quyết định sổ 73/QD-TTg ngày 
¡6 tháng 01 năm 2021 của Thù ttrởng Ch in lì phủ về việc sửa đổi, bồ sung 
Qìtyét (tịnh số 09/QD-TTg ngày 06 thảng 01 nủm 2017;

Theo đè nghị cita Phù Trưởng han Thuòng ỉnrc Ban Chi LỈựo íịuồc Kiư 
chong buôn lụn. gian lụn tltirơìig m ại và hàng g iá  - Bộ tnrở iìỊỊ Hộ Tíìi chinh,

Q U Y Ẻ T  ĐỊNH :

Diều 1. Sửa dổi, bổ sung một sổ diều Quy chế hoạt động của Ban Chi 
đạo quổc gia chôn£ buỏn lậu, gian lận thương mại và hàng giã han hãnh kẽm 
theo Ọuyêt dịnh sỏ 264/QĐ-BCD389 ngày 24 thảng 4 năm 2017 của Trưởng 
Ran Chi dạo quốc gia chống buôn lậu, gian lặn ikiíong ruẹi và lìàng giã như sau:

I . Sửa đôi, hô sung khoán 3 Dicu I , như sau:

“Dicu 2. Nguyen tầc hoạt dộng của Ban chi đạo 389 quổc gia
I. Ban Chi đạo 380 quốc gia hoạt động thường xuyên thõng qua hoạt 

dộng cũa các thành vicn, Cơ quan Thường trực và Vãn phòng Thường trực 
Ran Chi đạo 389 quốc gia (gọi lủt là Văn phòng Thường trực); trên cư sở 
phân còng nhiệm vụ rỏ ràng, dề cao trách nhiệm cá nhãn của Trường ban, các 
Phó Trường ban và các ủ y  viên.
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2. Các Thảnh viên Ban Chi đạo 389 quổc gia chịu trách nhiệm irưỡc 
Trường ban về cõng tác chong buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giũ 
thuộc lĩnh vực của bộ, ngành minh và các nhiệm vụ dược Trưởng ban 
phân còng.

3. Truởng Ban Chi dọo 389 quốc gia sữ dụng con dấu cũa Thủ tướng 
Chinh phũ; các Phó Trưởng Ban Chi dụt) 389 quổc gia sử  dụng con dấu của 
Bộ minh; Văn phông Thưởng trực sử dụng con dau riêng.

4. Ban C hi dạo 389 các bộ. ngành sir dụng con dấu của Bộ, ngành minh; 
Trưởng Ban Chi đạo 389 tinh (thành phố) sir dụng con dâu cũa ủ y  ban nhân 
dân tinh (thành plìổ); các Phó Trưởng Ban Chi đạo 389 tinh (thành phố) sứ 
dụng con dấu của sỏ, ngành minh.”

2. Sửa dổi. hổ sung khoản 4 Điều I như sau:

**l)iều 3. C ơ  q uan  T hư ờng  trự c  cùa Ban Chi (lạo 389 quốc giíì

1. Bộ l  ải chinh là Cơ quan Thưởng trực của Han Chi dạo 389 quốc gia, 
Cơ quan Thường trực cỏ  trách nhiệm:

a) Chi đạo các dưn vị chức năng của bộ phoi hợp với Văn phòng Thường 
trực nghiên cứu, dc xuẩt xây dựng cơ  chế. chỉnh sách liên quan den công tác 
của Ban Chi dạo 389 quốc gia. dông thời bão đảm cúc »diều kũ;n hoạt dộng 
của Ran Chi đạo 389 quốc gia và Vủn phông Thường trực.

b) Chù tri, phoi hạp với các cơ quan liên quan xây dựng, thực hiện các 
chuycn đẻ. kc hoạch đâu tranh chống buôn lậu. gian lận thương niụi và hàng 
giá đồi với các mặt hàng trọng điểm, địa bàn trọng diêm hoặc trong từng thời 
kỳ khi dược Trướng ban, Phò Trưởng ban Thường trực giao.

2. B ộ  T ài ch inh  phoi h ợ p  với các hộ , n gành . CCT quan  liên  quan  cỏ  cô n g  
chức, sỳ quan biệt phái đen lãm việc tại Văn phòng Thường trực dô dâm bảo 
các ehe độ, chính sách, quyền lựi về lưong, các khoản phụ cap theo lưimg, 
phụ cấp chức vụ, phụ câp nghè nghiệp, phúc lợi và các che dộ dặc thủ khác 
(nếu có) theo quv dịnh của pháp luật; ưu tien tạo điều kiện trong quy hoạch, 
bồ nhiệm dào lạo, lập huân nâng cao trinh độ chuycn môn nghiệp vụ; tiêp 
nhận, hố trí công tác cho công chức, sỳ quan hết thời hạn biột phái phù hợp 
với trinh dộ. nâng lực.

3. Cơ quan Thường trực Bai! Chi đạo 389 quổc gia sử  dụng con dâu cùa 
Bộ Tài chính.”

Dicu 2. Quyết định này cỏ hiệu lực từ ngày ký ba» hành; các quy định 
trước dáy trãi với Quyết định này déu bãi bỏ.
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Điều 3. Các Thảnh viên Ban Chi dạo 389 quốc gia (có danh sách kẽm 
theo); Trưởng Ban Chi đạo 389 các bộ, ngành, tinh thành pỉvắ trực thuộc trung 
ương; Văn phỏng Thưởng tryc Ban Chi dạo 389 quỏc gia, Thủ trường các cơ 
quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết dinh nảy.

Nơi nhận:
• Ban Hi thu  1'rung ương Dẳng;
- Thủ tướng, c ic  Phó Thù tưởng Chinh phù;
• Cảc bộ. cư  quan ngang bộ. cơ  quan thuộc C hỉnh phũ.
• I1DND, U B N D  cảc linh. Ihủnh phó irực thuộc trung in
- Vân phừng Trung trong và càc Ran của Daniĩ:
• Ván phòng T ổng  Bi thư; _____
-VỊn phùng Chụ^ch mric; PH Ó  T H Ủ  TƯ Ớ N G
-  Hội đỏng Dàn tộc vả cảc Uy ban cùa Ọuốc hội; ■ ■ _ ■ ,
- VAn phòng Quoc hội: Trmrng Hòa Binh
- Tòa án Iihân dân tói cao;
• Việti kiêm sát nhản tliin «ổi cao;
- ủ y  ban trung ương Một trận ró quổc Vict Nam;
• C ơ  quan trung ương cùa các đoản thc
• Các T M nh viên Rnn C hí đựo 389 quiSc gin:
- VPCP: BTCN. c ic  PCN. Trợ lý TTg. TGĐ công TTĐT, 

cAc Vụ. C ục, đ an  vj trực thuộc. Công háo.
- I.ưu: V I. BCD389(2b) 4 * 0



DANH SÁCH 
1 hành viên Ban Chi đạo quổc gia chồng buôn lậu, 

gian lận thtrưng mại và hàng «iii
(KÀ'm theo Ọuvẻì đ ịrý j lo  08/QD-BCD3H9 ngàv Iụ  tháng 01 nảm 202 ì 

\  CÍUI Trướng bai: Ban C hi đạo quồc g ia  chong buôn lậu,
\  g(An lụn thương mại và hàng giả)

1. Ong Trương I lõa Bình, Uy vicn Bộ Chỉnh tri, Phó Thủ tướng Thưởng trực 
Chinh phũ, Trưởng ban.

2. Ong Dinh n ề n  Dung' ử y  viên Trung ương Đang, Bộ trưởng Bộ Tủi chinh, 
Phỏ Trưởng ban Thưởng trực.

3. Ong Trằn Tuấn Anh, ủ y  viôn Trung ương Đảng, Bộ trường Bộ Công 
Thương, Phó Truông han.

4. Ỏng Nguyền Tân Cương, ủy  vicn Trung ưomg Dáng, Trung tuứng, 
Thứ trưởng Bộ Ọuốc phòng, Phỏ Trướng ban.

5. Ông Nguyền Duy Ngọc. Thiểu tướng, Thử trưõng Bộ Công an, Phó 
Trưởng ban.

6. Ong Cao I luy, Phó Chú nhỉộm Văn phòng Chinh phủ, ủ y  viên.

7. Bà Trương Thị Ngọc Anh. Phó Chủ tịch Uy han trung ương Mật trận 
Tổ quốc Việt Nam, ủ y  vicn.

8. Bà Vũ Thị Mai, Thứ trường lỉụ ’la i chính, ủ y  viên.

9. Ỏng Dặng I loàng An. Thứ tnrỡng Bộ Công Thương, ủ y  viên.

10. Bà Đặng I ỉoàng Oanh. Thứ Iruỡng Rộ Tư pháp, ủ y  viên.

11. Ỏng Nguyền Duy Thảng, Thử trường Bộ Nội vụ, Uy viên.

12. Ỏng Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông ih ò n , U y viên .

13. Ong Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y té, Uy viên.

14. Ong Lẽ Dinh Thọ, Thứ trướng Bộ Giao thông vận tái. Uy viên.

15. Ỏng Phạm Công Trạc, Thứ trướng Bộ Khoa học và Còng nghệ, 
ủ y  viên.

16. Ong Nguyền Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ Văn hỏa, Thề thao và Du 
lịch, ủ y  viên.

17. Ỏng Phạm Anh Tuấn, T hứ  trường Bộ Thòng tin và Truyền thông. 
Úy viên.

18. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Mỏi trường, Uy viên.
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19. Ong Nguyen l luy l ien. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, ủ y  viên.

20. Ong Bùi Ngọc Lam. Phó rống Thanh tra Chinh phú. ủ y  viên.

21. Phó Thống đổc Ngân hảng Nhả nước Việt Nam, Uv viên.

22. Bà Nguyễn Thị Thu Miền, Phó Tổng Giám dốc Dài Truyền hình 
Việt Nam. ủ y  viên.

23. Ỏng Trần Minh Hung. Phó Tổng Giám đốc Đài Ticng nói Việt Nam. 
ủ y  viên.

24. Phỏ Tổng Giảm dổc Thông tan xù Việt Nam, ủ y  viên.

25. Ỏng Nguycn Văn cản . Tổng cục trưởng Tồng cục I lài quan, 
ù v  v iên .

26. Ong Cao Anh Tuân. Tổng cục trương Tổng cục Thuế, ủ y  viên.

27. Ong Trân I lừii l.inh, Tông cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trưởng, 
ủ y  viên.

28. Ỏ ng Dảm Thanh Thổ, Thiếu tưởng. Chánh Văn phòng Thường trực 
Ban Chi đạo 389 quốc gia. ủ y  vicn.

29. Ỏng Trần Vãn Nam, Thiếu tưởng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biến 
Việt Nam. Uy viên.

30. Ong Lê Văn Phúc, Thiểu tướng, Phỏ T ư  lệnh Hộ dội Hiên phònii. 
ủ y  viên.

31. O ng Nguyền Dinh Thuận, ĩrung  tướng« Cục trướng Cục An ninh 
Kinh tế, ủ y  viên.

32. Ong Nguyền Văn Long, Dại lá. Cục trường ( ’ục Cảnh sát diỏu tra tội 
phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ủ y  viên.

33. Bà Trần Bích Ngọc, Vụ trường Vụ theo dôi công tác thanh tra; giãi 
quyết khiếu nại, tô cảo; phòng, chổng tham nhùng, buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giã (Vụ I), Văn phòng Chinh phũ, ủ y  vicn.


