
UBND TỈNH AN GIANG 

BAN CHỈ ĐẠO 389 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42 /BCĐ-CQTT 

V/v thông báo số điện thoại đường 

dây nóng, hộp thư điện tử, địa chỉ 

tiếp nhận tin báo về buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả 

An Giang, ngày 26 tháng  4  năm 2021    

 

Kính gửi: 

     - Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; 

     - UBND tỉnh An Giang; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; 

     - Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

     - Đài Phát tranh – Truyền hình An Giang; 

     - Báo An Giang. 

 

Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 

về kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh 

An Giang (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh); ngày 15/3/2021, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tổ 

chức bàn giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo giữa Cục Quản lý thị trường 

tỉnh và Công an tỉnh. 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thông báo số điện thoại đường dây nóng, hộp thư 

điện tử, địa chỉ tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo như sau: 

- Số điện thoại đường dây nóng: 0706.899899 

- Hộp thư điện tử: banchidao389@gmail.com 

- Địa chỉ tiếp nhận tin báo: Số 01, Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, 

thông qua Công an tỉnh). 

 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị thông tin, tuyên truyền 

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân và mọi 

người dân biết, tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin về buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: CQTT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Anh Thư 
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