
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỔNG BUÔN LẶÙ, GIAN LẶN, Độc lập -  T ự  do  -  H ạnh phúc

THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ -------------------------------------------
Hà Nội, ngày IS thảng 01 núm 202ì

SỔ: 09/QĐ-BCĐ389

Q U Y ẾT ĐỊNH 
v ề  việc sửa đổi, bỗ sung Q uy chể hoạt dộnj» của 

V ăn phòng T hường trự c  Ban Chĩ đạo quốc gia chong buôn lâu, 
gian lận thưomg mại và hảng giá ban hành kèm theo Q uyết định 

số 899/QĐ-BCĐ389 ngày 12 tháng  10 năm  2017 cùa T rư ờ n g  Ban Chì đạo 
quốc gia chống buôn lậu, gian lận thtramg mọi và hàng giá

TRƯ Ở N G  BAN C H Ỉ ĐẠO Q U Ó C  G IA  
C H Ó N G  BUÔN LẬU, G IAN  LẶN TH Ư Ơ N G  M Ạ I VÀ HÀNG GIẢ

Căn cử  Quyểt định số 34/2007/QD-TTg ììgciỵ ¡2 thảng 3 nám 2007 cùa 
Thù tưởng Chỉnh phù  vé việc ban hành Quy chc thành lập, to chức và hoạt 
động của to chúc phổi hợp liên ngành;

Cân cứ Quyết định 50 389/ỌD-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 cùa 
Thù Itccmg Chinh phủ về việc thành lập Ban Chi dạo quốc gia chổng buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng già; Quyết (tịnh so 09/QD-TĨ'g ngày 06 
thảng 01 năm 2017 cùa Thù luởng Chỉnh phù sửa đồi, bổ sung Quyét định sổ 
389/QD-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014: Quyết định 50 73/QD-TTg ngày 16 
thảng 01 năm 2021 cùa Thù tìỉởtìg Chinh phủ sửa đổi, bồ sung Quyết định so 
09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017;

Căn cử Qiạ' che hoạt động cùa Ban Chi dạo quốc gia chong buôn lậu, gian 
lận ỉhỉỉơng mại và hàng già ban lừinh kèm theo Qưyết định so 31/QD-BCD389 
ngày 23 tháng 5 năm 2014, Qttyểt định sỗ 264/QD-RCDỈS9 ngày 24 thảng 4 năm 
2017 vờ Q ụyél định số 08/QD-RCD389 ngà}' 18 tháng 01 năm 2021 cùa Trưởng 
Ban Chi dạo quổc gia chổng buôn lậu, giun lận thicơ?ĩg mqi và hàng giả;

Theo dề nghị cùa Phô Trưởtìg ban Thỉtờng trực Ban Chỉ đạo quốc gia 
chổng buôn lậu, gian lận thươììg mại và hàng giả - Rộ (rường Bộ Tài chính,

Q Ư Y Ẻ T Đ ỊN H :
Điều 1. Sửa dổi, bồ sung Điều 4 Quy chế hoạt dộng của Văn phòng 

Thường trực Ban Chi dạo quôc pia chỏng buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả ban hành kùm theo Quyct định so 899/QD-BCD389 ngày 12 tháng 10 
năm 2017 của Trưởng Ban Chi dạo quốc gia chổng buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng già như sau:

MĐiều 4. Tồ chức cùa Văn phòng Thuờng trực: Gồm có Chánh Văn 
phòng, 05 (năm) Phỏ Chánh Văn phòng vả các chuyên viên.

1. Chánh Vãn phòng: Một đong chi lãnh dạo cap Tổng cục hoặc tương 
dương do Tnrcmg ban quyết định theo dè nghị của Phó Trường ban Thường 
trực - Bộ trưởng Bộ Tải chính.



2

2. Phó Chánh Vản phòng: Làm việc theo chc độ biệt phái chuyên trách, 
gồm: M ột lành đạo cấp Cục của Cục Cảnh sál diều tra tội phạm về tham 
nhùng, kinh tế, buôn lậu hoặc Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; một lãnh 
dạo cấp Vụ của Vụ Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ cáo, 
phòng, chống tham nhùng, buôn lậu, gian lận thương mọi và hàng giả (Vụ I), 
Văn phòng Chinh phủ; một lành đạo cấp Cục của Cục Phòng, chống ma túy 
và tội phọm, Bộ Tư lệnh Bộ dội Bicn phòng hoặc một lành đạo cấp Cục của 
Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cành sát biển, Bộ Quốc phỏng; 
một lảnh đạo cấp Cục của Cục Nghiệp vụ quân lý thị trường, Tong cục Quàn 
lý thị irường, I3Ộ Công Thương; một lành dạo cấp Cục của Cục Diều tra 
chổng buôn lậu, Tổng cục Hỏi quan, Bộ Tài chính (dược đàm nhiệm một sổ 
nhiệm vụ khác do Cơ quan Thường trực giao). Các trường hợp khác với quy 
định tại khoản này, bộ, cơ quan cử công chức, sỳ quan biột phái báo các 
Trường ban xem xét, quyết định.

3. Chuyên viên của Văn phòng Thường trực:

a) Chuyên viên của Vản phòng Thường trực làm việc theo chế độ biệt 
phái chuycn trách: Là công chức, viên chức, sỷ quan của các bộ, cơ quan 
tham gia Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cử theo yêu cầu của Trưởng ban, Phó 
Trường ban Thưởng trực.

b) Chuyên viên Văn phòng Thường trực làm việc theo chế dộ kicm 
nhiệm: Là cóng chức, viên chức Tổng cục Hải quan cử theo yêu cầu Phó 
Trường ban Thường trực đổ thực hiện nhiệm vụ bảo đám* hậu cần hoặc ihco 
các chuyên dề, kế hoạch.

c) Chuycn viên chuyên trách của Văn phòng Thường trực được xcm xét 
quy hoạch, bô nhiệm chức danh Phó Chánh Vãn phòng. Ticu chuẩn, diều 
kiện, thầm quyền, trình tự, thủ tục quy hoạch, bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định về công tác cán bộ.

d) Cãn cử  nhu cầu, vị trí còng tác, Văn phòng Thuờng trực trao đổi, 
thống nhất với các bộ, cơ quan về việc cử, tiếp nhận chuyên viên, công tác 
cán bộ của Vãn phòng Thường trực trước khi báo cảo, đề xuất Trường ban, 
Phó Trường ban Thường trực xcm xét, giâi quyct theo quy dịnh.

4. Lành dọo, chuyên viên chuyên trách của Văn phòng Thường trực phải 
có trinh độ dại học trở lên, cỏ kinh nghiệm tham mưu, tổng hợp hoặc thực tiền 
ưong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lộn thương mại và hàng giả.”

Điều 2. Quyết dịnh nảy cỏ hiệu lực từ ngày ký ban hành; thay thổ Quyết 
định sổ 251/QĐ-BCĐ ngày 01 thảng 6 năm 2020 của Trường Ban Chi đạo 389 
quổc gia; các quy dịnh trước đây trái với Quyct dịnh này dcư bữi bỏ.

Điều 3. Các thành viên Ban Chi dạo 389 quốc gia; Trưởng Ban Chi đạo 389 
các bộ, ngành, tinh, thành phổ trục thuộc Irung ươnn; Văn phòng Thường trực



Ban Chi đạo 389 quốc gia, thủ trucmg các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết dịnh nà

Nơi nhộn:
* Ban Bí thư  Trung ương Dâng;
- Thủ tướng, các Phò Thủ tướng Chinh phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, co  quan thuộc Chính phủ;
- HDND, UBND các tinh, thảnh phổ trục
- Vân phòng Trung ương vả cảc Ban của Dảng;
- Văn phòng Tổng Bi thư;
- Vân phòng Chù lịch nưỏc; P H Ó  T H Ủ  T Ư Ở N G
- Hội đồng Dân tộc vả các ủ y  ban cùa Quốc hội; * ,
.  v in  phingQuĩcliội; T rưom g l lò a  B inh
- Tòa ản nhân dân lối cao;
* V i ç n  k i c m  sá t  n h ú n  d á n  tồi  cao ;
- ủ y  ban In ing  ương M ật Irặn TÓ quốc Việt Nam;
- Cơ qunn trong ương của cảc đoàn thể;
* Các Thảnh vicn Ban Chi dọo 389 quổc gia;
.  VPCP: ĐTCN, cảc PCN. Trợ lý TTg. TGD cổng  TTĐT,

cảc Vụ, Cục, đơn vi trực Ihuộc, cỏng  bảo;
- Lưu: VT. ĐCĐ389 (2b)M*>
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