
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 463  /UBND-NC        Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2019 
V/v tiếp tục tăng cường công tác 
phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp 
luật liên quan đến "tín dụng đen” 

 

      
 

 Kính gửi:  
 - Công an tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên 
quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đồng thời để tiếp tục tăng cường các biện 
pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp 
luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, 
Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn, 
UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm 
túc nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế 
hoạch số 505/KH-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về “phòng, chống tội 
phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn” và Công văn số 319/UBND-KTTH ngày 17/4/2019 về việc “thực hiện giải 
pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần hạn 
chế tín dụng đen”. Xác định đây là một trong những nội dung công tác trọng 
tâm, cần được quan tâm chỉ đạo, thực hiện thường xuyên, lâu dài của các cơ 
quan, đơn vị. 

 2. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, triển khai 
đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu 
tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” theo chức 
năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công, gắn với các chương trình, kế 
hoạch, đề án về đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội khác có liên quan. 

3. Định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, 
chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" theo thời gian 
quy định như sau: Báo cáo 6 tháng đầu năm (trước ngày 17/6), báo cáo năm 
(trước ngày 17/12), gửi về Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) để tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21/6 và 25/12 hằng năm. 

4. Giao Công an tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan 
liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 
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nghiêm túc các nội dung chỉ đạo nêu trên; tham mưu đánh giá, sơ kết, tổng kết 
và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KHĐT, VHTTDL, TTTT; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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