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phạm theo quy định của Luật Thanh tra năm 2004 và Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành
chính năm 2002. Trường hợp cần sự hỗ trợ của các đơn vị quản lý chuyên ngành(Cục
Tần số vô tuyến điện, Cục Quản lý Chất lượng Bưu chính,Viễn thông và Công nghệ
thông tin) trong quá trình thanh tra, kiểm tra thì chủ trì đề nghị phối hợp;
4. Tiếp nhận Quyết định trưng cầu giám định, làm thủ tục trình cơ quan có
thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng giám định về các lĩnh vực thuộc phạm
vi quản lý theo quy định tại Pháp lệnh Giám định tư pháp ngày 29/9/2004 và Nghị
định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp.
Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh
1. Chủ trì công tác điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng trộm cắp cước
viễn thông quốc tế, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm trong trường hợp phát hiện dấu
hiệu nghi vấn hoặc trong trường hợp có thông báo của Sở Bưu chính, Viễn thông;
2. Đối với các vụ việc khác do Công an tỉnh phát hiện, trường hợp cần có sự
phối hợp thì kịp thời thông báo bằng văn bản cho Sở Bưu chính, Viễn thông và các
đơn vị liên quan (nếu có). Đồng thời cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến
công tác phối hợp theo đề nghị của đơn vị phối hợp. Trường hợp thông tin, tài liệu
đang phục vụ cho quá trình điều tra, xác minh không cung cấp được thì trả lời đơn vị
phối hợp bằng văn bản.
3. Sau khi xác minh rõ đối tượng và tiến hành phá án, Công an tỉnh cần thông
báo cho Sở Bưu chính, Viễn thông và các đơn vị tham gia biết nội dung phối hợp và
thời gian, địa điểm tiến hành thanh tra, kiểm tra, khám xét. Tổ chức lực lượng giám
sát đối tượng trong quá trình thanh tra, kiểm tra hành chính, không để đối tượng xóa
dấu vết, tẩu tán phương tiện, thiết bị, tang vật sử dụng để vi phạm. Trường hợp cần
phải bảo mật thì sau khi phá án có văn bản trả lời kết quả đến Sở Bưu chính, Viễn
thông và các đơn vị liên quan.
Điều 8. Trách nhiệm của Sở Thương mại
1. Chủ trì việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng lậu, hàng cấm vận chuyển qua
mạng bưu chính, mạng chuyển phát;
2. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc có kế hoạch phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn
thông trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với các thiết
bị, dịch vụ viễn thông;
3. Trường hợp nhận được tin báo về vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua
mạng bưu chính, mạng chuyển phát, Sở Thương mại có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị
trực thuộc kịp thời phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông kiểm tra, kiểm soát các túi
bưu phẩm, bưu kiện, kiện hàng hóa, phương tiện vận chuyển. Nếu phát hiện thấy
hành vi vi phạm pháp luật thì phối hợp với Sở Bưu chinh, Viễn thông xử lý vi phạm
theo quy định của pháp luật;
Điều 9. Các doanh nghiệp, Chi nhánh doanh nghiệp bưu chính, viễn thông
và công nghệ thông tin
1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT- BBCVT ngày 28/03/2005 của Bộ
trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội

