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CHỈ THỊ 
Về nhiệm vụ công tác Biên phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội khu vực biên giới được đảm bảo; Đảng bộ, chính quyền, lực 
lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quán triệt, thực hiện 
nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công 
tác quản lý, bảo vệ biên giới; triển khai các nội dung về xây dựng khu vực biên 
giới vững mạnh toàn diện đạt kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, 
cửa khẩu được cải tạo, nâng cấp, đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao. 

Tuy nhiên, trên tuyến biên giới còn xảy ra một số vụ vi phạm Hiệp định 
về Quy chế quản lý biên giới, do nhận thức chưa đầy đủ của người dân hai bên; 
đời sống Nhân dân khu vực biên giới còn gặp khó khăn, dân trí nhìn chung còn 
thấp, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế; tội 
phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, buôn lậu... tuy được kiềm chế, 
nhưng còn phức tạp. Những tình hình trên có tác động, ảnh hưởng không nhỏ 
đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.  

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tiếp 
tục xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016 - 2020; xây 
dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước láng giềng, tạo 
môi trường ổn định phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng 
vũ trang, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới tập trung thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TU ngày 
17/10/2016 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 19/12/2016 của 
UBND tỉnh về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016 
- 2020; Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về thực 
hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ và Chương trình 
hành động số 90-CTr/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 
Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh 
tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại; quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của các tổ chức đảng, trước hết là Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh và 
các huyện, xã, thị trấn biên giới; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 
biên giới quốc gia trong tình hình mới; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu 
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quả Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về hoạt động 
thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

2. Cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước và của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc 
phòng, an ninh và bảo vệ biên giới quốc gia. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng, nhất là các công trình phòng thủ, các tuyến đường giao thông ra các 
cửa khẩu, đường tuần tra biên giới, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, 
bảo vệ biên giới và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới. Nâng cao 
năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, triển khai thực hiện của 
các ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong quản lý, 
bảo vệ biên giới; tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường 
lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tăng cường và mở rộng hội nhập, hợp tác 
quốc tế và hợp tác với nước láng giềng. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo 
sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị 
trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu 
rộng đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân quan điểm của Đảng về 
quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, được đề cập trong Nghị quyết 33-NQ/TW 
ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đó là: 
Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào 
dân, lấy dân làm gốc, Nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột 
mốc sống”, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực 
lượng chuyên trách; cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tập trung xây dựng 
lực lượng bảo vệ biên giới vững mạnh, cả lực lượng chuyên trách và lực lượng 
toàn dân.  

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

a) Tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ, nắm vững 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quản lý, bảo 
vệ biên giới quốc gia; nâng cao trình độ, khả năng nắm bắt, phân tích, đánh giá 
đầy đủ, sát đúng và dự báo sớm tình hình, phục vụ thiết thực cho công tác tham 
mưu, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết tốt các tình huống xảy ra, không để bị 
động, bất ngờ.  

b) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tốt các đường mòn, lối mở; tổ chức 
ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn, xử lý các hoạt động buôn 
lậu qua biên giới, các hành vi xâm phạm an ninh trật tự biên giới, cửa khẩu. 

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các 
huyện, xã, thị trấn biên giới tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành 
động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 
của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; tham mưu cho UBND 
tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc có liên quan đến biên giới, lãnh thổ đúng chủ 
trương, đối sách.  
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d) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền 
các huyện, xã, thị trấn biên giới thực hiện linh hoạt, hiệu quả các hình thức, biện 
pháp đấu tranh trong xử lý các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, bảo vệ vững 
chắc chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát 
triển; chủ động phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ gìn an 
ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 

đ) Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác 
đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại Nhân dân trong bảo vệ 
biên giới quốc gia; phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện 
biên giới tổ chức hội đàm, thống nhất với phía Trung Quốc giải quyết tốt các 
vấn đề phát sinh trên biên giới, hợp tác phát triển kinh tế, cửa khẩu.  

e) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh 
xây dựng, quy hoạch hạ tầng cửa khẩu, áp dụng cơ chế, chính sách về biên 
giới, cửa khẩu; tiếp tục ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ công tác 
quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu chặt chẽ, nhanh chóng, 
chính xác, tạo thuận lợi cho các hoạt động lưu thông biên giới; nâng cấp cặp 
cửa khẩu Bình Nghi - Bình Nhi Quan lên thành cửa khẩu song phương, mở 
lối mở Mốc 1035 thuộc cửa khẩu Bình Nghi; tham mưu cho Tiểu ban Công 
tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn hội đàm với Văn phòng Cửa khẩu Quảng Tây 
(Trung Quốc) xây dựng cặp “Cửa khẩu kiểu mẫu” tại cửa khẩu Hữu Nghị - 
Hữu Nghị Quan. 

f) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan 
đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực 
biên giới, cửa khẩu; phát huy hiệu quả hoạt động của Cụm thông tin đối ngoại 
tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu chính Chi Ma. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

a) Tiếp tục phối hợp với các lực lượng nắm chắc mọi tình hình liên quan; 
phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện biên giới thực hiện rà phá 
bom mìn, vật cản trong khu vực biên giới phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.  

b) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, xử lý các tình 
huống đột xuất, phức tạp, nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, phối 
hợp, hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và cả hệ thống 
chính trị trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia. 

c) Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện biên giới tổ chức lực lượng 
Dân quân thường trực tham gia cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo 
vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm Hiệp định về Quy 
chế quản lý trên biên giới theo đề nghị của Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

d) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai dự án xây 
dựng đường tuần tra biên giới theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 1.  
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6. Công an tỉnh 

a) Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh; phối 
hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng liên quan, làm tốt 
công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh 
phòng chống các loại tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực 
biên giới, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu ở nội địa; triển khai thực hiện tốt 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị; 
phối hợp giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ các vụ việc về trật tự xã hội ở khu 
vực biên giới. 

b) Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn xây dựng thế trận An ninh nhân dân, 
gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, đấu 
tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; triển khai các nội dung, biện pháp góp 
phần thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.  

c) Tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế với các 
lực lượng chức năng của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) 
theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an.  

7. Sở Ngoại vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các 
huyện biên giới làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại của tỉnh; thực hiện 
tốt công tác quản lý nhà nước về công tác đối ngoại bảo đảm đúng quan điểm, 
đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

b) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện 
biên giới và các ngành chức năng liên quan tham mưu với UBND tỉnh giải quyết 
các vụ việc phát sinh trên biên giới theo các Điều ước quốc tế về biên giới, lãnh 
thổ quốc gia, các quy định của pháp luật Việt Nam và sự chỉ đạo, hướng dẫn của 
Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh. 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện biên giới và các ngành 
chức năng liên quan theo dõi, tổng hợp và báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ 
Ngoại giao về tình hình thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất 
liền Việt Nam - Trung Quốc. 

8. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện 
biện giới rà soát, lập quy hoạch, kế hoạch về xây dựng khu vực cửa khẩu; đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng và đấu nối giao thông đường bộ tại các 
cửa khẩu và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu Tân 
Thanh (Việt Nam -  Khả Phong (Trung Quốc). 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Đề án điều chỉnh phạm 
vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo Kế hoạch số 
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65/KH-BCĐ ngày 17/5/2018 của Ban Chỉ đạo Đề án điều chỉnh phạm vi, quy 
mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.  

9. Ủy ban nhân dân các huyện biên giới 

a) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành 
liên quan đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an 
ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 
09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn biên giới phối hợp với các Đồn Biên 
phòng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới và quản lý an ninh, trật tự 
trên địa bàn. 

c) Chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại với chính quyền cấp tương 
đương phía đối diện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đúng thẩm quyền được 
phân cấp; duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động giao lưu theo Chương 
trình đã kết nghĩa giữa các xã, thị trấn, cụm dân cư hai bên biên giới. 

10. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan đầu mối, phối hợp 
với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Quốc phòng; 
- Bộ Tư lệnh BĐBP; 
- Bộ Tư lệnh QK 1; 
- Ủy ban Biên giới quốc gia (BNG); 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, NC(PVD).  

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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