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Vè viÇc công b6 Auùng dây n6ng tiép nhfn, xür tÿ tin bâo
nè buôn l$u, gian l{n thucrng m4i và hàng giâ cüa Ban chi rlqo 389 tinh

Thgc hiên Quyét dlnh 195/QD-BCD389 ngày 23 thâng3 nàm 2020 cüa Ban
Chi dao Qutic gia ch6rrg buôn lQu, gian lân thuong m?i và hàng giâ ban hành Quy
ché tiép nhân, xü lÿ tin bâo vè buôn lâu, gian lân thusng mai và hàng giâ;

Càn cü Vàn bân sO SZlSfm-TH ngày 17 thâng 4 nâm 2O2O cüa Vàn phông
Thuùng trpc Ban Chi dao 3\$uOc g,iaYfu trién khai thsc hiÇn Quyét dlnh sô

195/QD-BCD389 vê ban hànlOQuy chê tiêp nhfln, xü lÿ tin bâo vê buôn lâu, gian
lân thuong m?i và hàng'giâ. i ':'

Oê t<ip thùi tiép ntrân thông tin phân ânh, ngàn ch{n, xü lÿ câc hành vi buôn

lfu, gian lfn thuong mAi và hàng giâ trên dia bàn tinh Hà Nam, Ban Chi dpo 389

Hà Nam thông bâo tluùn e dày nông Aé tiép nhên thông tin tô giâc vè câc hành vi
trên nhu sau:

1. Duô'ng dây n6ng cüa Ban Chi tl4o 389 Qu6c gia

- EiÇn tho4i: 0981.389.389 và 0961.389.389

- Fax: 04.3944.0848

- Email: bcd389@customs.gov.vn

- Dia chi tiép nhân don thu, vàn bân: Tàng 14, Try sô Tông cqc Hâi quan, lô

E3, duùng Duong Dinh NghÇ, phucrng Yên Hôa, euân Càu Giây, thành pnO Ha Nqi.

2. Duùng dây nông cüa Ban Chi il4o 389 Hà Nam

- DiÇn tho4i: 0919.929.082

- HQp thu itiÇn tü: phongnghiepvu3g0@gmail.com, huongln@dms.gov.vn

- Dia chi tiép nhfln dcrn thu, vàn bân: CUc Quàn lÿ thi truÔng tinh Hà Nam,

duùng Lê Chân, phuùng Lê Hàng Phong, thành pnO fnt Lÿ, tinh Hà Nam.

3. Thông tin tiép nh$n, xrï lÿ

Tin bâo ,rè buôn lQu, gian l4n thuong rn4i và hàng giâ gàm: phân ânh cüa câc

tô chirc, câ nhân vè câc vp viÇc, hành vi cô dâu hiÇu buôn lfu, v4n chuyên trâi phép

hàng hôa, gian lfn thuon g mqi, sân xuât, vgn chuyén, kinh doanh hàng giâ, hàng

kém chât luong, xâm phpm quyèn sô hüu trf tuÇ và câc vi phpm phâp luât khâc cô
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liên quan dén lÏnh vuc này.

4. Thùi gian tiép nhin thông tin

24h/24htrong ngày và07 ngày trong tuàn.

Ban Chi dpo 389 Hà Narn dè nghf câc Sô, ngành liên quan; câc thành viên

Ban Chi dao 389 tinh; Üy ban Nhân dân câc huyÇn, thành phô chi dao tuyên truyèn

sâu rQng tôi nhân dân, doanh nghiÇp, co quarn, tô chüc liên quan biét dê thuc hiên.
I

Thông bâo này thay thé Thông bâo s6 34ITB-BCD ngày 171712015 cüa Ban

Chi dao 389 Hà Nam./. ,r.ç
't/--

Noi nhQnz
- VPTT BCD 389 Qu6c gia;
- UBND tinh;
- Truô'ng, Phô ban BCD 389 tinh;
- Câc do-n vi thành viên BCD 389;
- Công thông tin tliÇn tu tinh;
- Luu: CQLTT.
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