
 

 

Kính gửi: ………………………………………………………...... 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Kế hoạch theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả (kèm theo Quyết định số 227/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp), trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với 

các Bộ, ngành liên quan xây dựng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.  

Để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt chất lượng, hiệu quả, Bộ Tư pháp 

xin gửi kèm theo Công văn này hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật nêu trên 

để Quý Bộ, ngành, địa phương tham khảo, sử dụng. (Hệ dữ liệu được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Chuyên mục “Tình hình thi hành pháp 

luật” tại địa chỉ: http://moj.gov.vn/thpl) 

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ, ngành, địa 

phương./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành có liên quan; 

- Sở TP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  

- VP Ban chỉ đạo 389 quốc gia; 

- Cục KTVB, Cục KSTTHC; 

- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b). 
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