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BÁO CÁO 

Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW 
 

 Thực hiện Công văn số 968/CAT-PA04 ngày 31/10/2019 của Công an tỉnh 
Lạng Sơn về việc xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW 
ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị, UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng báo cáo 
nội dung như sau: 

 I. TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 12 

 1. Tình hình quán triệt Chỉ thị 

 Căn cứ Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND Tỉnh về 
việc Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, ngày 04/9/2018 UBND Thành phố đã 
ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố để 
triển khai thực hiện. 

 Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố chủ động tổ chức quán triệt nội dung 
Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị trong đơn vị mình, gắn với quán triệt Nghị 
quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ ban hành thực hiện chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm; Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 
05/11/2016 của Trung ương về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
tế, giữa vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới. 

 2. Đánh giá tình hình học tập, quán triệt Chỉ thị 

 Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện rõ vai trò, 
trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh 
kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW gắn với 
thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 Cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao được nhận thức và 
hành động trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế; thực hiện nghiêm túc các nội 
dung, giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 12-CT/TW; làm tốt công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của 
doanh nghiệp, người lao động. 



 2

 Công tác học tập, quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW được triển khai đến các cơ 
quan, đơn vị, tuy nhiên việc tổ chức kiểm tra, đôn đốc chưa được thường xuyên; 
việc đánh giá kết quả học tập, quán triệt Chỉ thị tại các đơn vị chưa cụ thể. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 

 Trong những năm qua, tình hình an ninh kinh tế trên địa bàn Thành phố luôn 
đảm bảo ổn định, không xảy ra biến động, mất bình ổn về giá cả, không xảy ra vụ 
việc phức tạp. Thành phố Lạng Sơn tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế; thị trường 
cơ bản ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, năng lực sản xuất 
mới tiếp tục được bổ sung… 

Bên cạnh những thành tích đạt được, thành phố Lạng Sơn vẫn phải đối mặt với 
khó khăn, thách thức về nhu cầu đầu tư lớn trong khi nguồn vốn đầu tư từ ngân sách 
Nhà nước còn hạn chế; các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố chủ yếu là quy mô 
nhỏ, siêu nhỏ; một số quy định quản lý về đầu tư, đất đai, xây dựng chưa đồng bộ, 
chồng chéo. Kinh tế tăng trưởng khá, nhưng chưa ổn định và bền vững. Quy mô sản 
xuất, kinh tế hộ còn thấp; trên địa bàn chưa có cụm công nghiệp, thiếu mặt bằng sạch 
để thu hút đầu tư; chưa có quy hoạch phát triển kinh tế đồi rừng. Chưa khai thác triệt 
để nguồn thu, một số khoản thu quản lý còn gặp nhiều khó khăn nên vẫn còn thất thu. 
Vẫn còn một số cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về hàng giả, hàng cấm, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, các quy định về điều kiện kinh doanh. Các mặt hàng liên 
quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nắm tình hình hoạt 
động của các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực quản lý tiền tệ, kinh tế, hoạt động của các dự 
án, doanh nghiệp trên địa bàn. Chủ động tăng cường công tác quản lý Nhà nước 
trong lĩnh vực văn hóa, y dược tư nhân, kinh doanh Internet, karaoke; thường 
xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế. Chỉ đạo cơ quan 
chức năng làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, triển khai các biện pháp bảo 
đảm an ninh kinh tế, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, 
phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động phá hoạt kinh 
tế; khai thác, phát huy những yếu tố thuận lợi, thu hút đầu tư phát triển kinh tế. 

2. Công tác quản lý lao động nước ngoài và bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
của doanh nghiệp trên địa bàn 

Căn cứ Hướng dẫn số 749/HD-SLĐTBXH ngày 27/6/2017 của Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế quản lý lao động 
qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, 
Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 50/KH-SLĐTBXH ngày 
29/3/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn triển khai 
tuyển chọn, cung ứng lao động đi làm việc tại thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, 
Trung Quốc năm 2019, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về thực hiện cơ chế quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Lạng 
Sơn, Việt Nam và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc (Kế hoạch số 
92/KH-UBND ngày 30/3/2018, tuyên truyền phổ biến pháp luật về thực hiện cơ 
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chế quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và thành phố 
Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 02/4/2019, 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện Cơ chế quản lý lao động qua biên 
giới và tuyển chọn, cung ứng lao động đi làm việc tại thành phố Sùng Tả, Quảng 
Tây, Trung Quốc; Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 31/5/2019 về triển khai công 
tác xuất khẩu lao động năm 2019); chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội thành phố và UBND phường, xã nghiên cứu, triển khai, tuyên truyền đến cơ 
quan, đơn vị, người dân và các chủ sử dụng lao động trên địa bàn thành phố về chủ 
trương, cơ chế hợp tác lao động qua biên giới; phổ biến rõ về quy trình tuyển dụng, 
quản lý người lao động của tỉnh Lạng Sơn đi làm việc tại thành phố Sùng Tả, 
Quảng Tây, Trung Quốc và người lao động của thành phố Sùng Tả đến làm việc 
tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn; các điều kiện, thủ tục để người lao 
động qua biên giới làm việc hợp pháp. Chỉ đạo thực hiện thông báo công khai rộng 
rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã, 
các nhà văn hóa khối, thôn về nhu cầu tuyển dụng, điều kiện tuyển dụng, chế độ ưu 
đãi, điều kiện, địa điểm làm việc của người lao động khi được tuyển dụng đi làm 
việc tại các địa phương thuộc thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc. Đồng 
thời đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố tích cực tuyên truyền đến 
hội viên, đoàn viên của tổ chức mình biết, thực hiện đăng ký đi lao động qua biên 
giới thông qua các cơ quan, tổ chức được cấp phép, phân quyền tuyển lao động, 
giới thiệu việc làm theo quy định. 

Kết quả công tác tuyên truyền với gần 600 đại biểu là Lãnh đạo UBND, các 
tổ chức đoàn thể thành phố, phường, xã; Trưởng/ Phó các khối, thôn; Chi hội 
trưởng chi hội nông dân, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, Bí thư Chi đoàn các khối, 
thôn trên địa bàn thành phố; thông qua các cuộc họp, hội nghị của phường, xã, 
khối, thôn đã tổ chức được 136 cuộc tuyên truyền với 11.629 lượt người tham dự. 

Trong 3 năm (2017 - 2019), thông qua các đơn vị hoạt động dịch vụ việc 
làm (Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn, 
Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn), trên địa bàn thành phố có 
35 lượt người lao động được tuyển dụng đưa đến làm việc trong các Doanh nghiệp 
tại thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc. Ngoài số lao động theo kênh 
chính thống được tuyển dụng, giới thiệu đi làm việc tại thành phố Sùng Tả, Quảng 
Tây, Trung Quốc. Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn còn có trên 1.471 lượt người 
lao động vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê (trong đó năm 2017 là 614 
lượt, năm 2018 là 530 lượt, năm 2019 là trên 327 lượt người). 

3. Công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế 

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường 
công tác quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ, nhằm chống thất thu thuế nhất là 
trong hoạt động kinh doanh bến bãi, kinh doanh vận tải, dịch vụ ăn uống, nhà 
đất… Kiểm tra các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón, giống cây tròng, 
thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền và kiểm tra thực hiện 
văn minh thương mại tại các chợ, siêu thị… Từ năm 2017 đến nay, đã kiểm tra xử 
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phạt 876 vụ với số tiền hơn 4 tỷ, tịch thu hàng hóa trị giá 7,8 tỷ, thu lợi bất hợp 
pháp hơn 1,5 tỷ. 

Chỉ đạo lực lượng chức năng tích cực tổ chức các biện pháp công tác nắm 
tình hình, đấu tranh với hoạt động buôn lậu, buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản 
xuất kinh doanh vi phạm quy định về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bắt 
80 vụ buôn lậu, vận chuyển gia cầm, sản phẩm động vật, thu giữ hàng hóa và tang 
vật liên quan trị giá trên 2,5 tỷ đồng. 

4. Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế 

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tiếp tục được duy trì, nguồn 
cung hàng hóa phong phú, giá cả thị trường cơ bản ổn định, các mặt hàng thiết yếu 
đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Các dịch vụ bưu chính 
viễn thông, vận tải đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc, vận chuyển hàng hóa 
và đi lại của Nhân dân. Đẩy mạnh công tác quảng bá về du lịch, tham gia các sự 
kiện văn hóa trong, ngoài tỉnh; xây dựng Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng 
Sơn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030; tổ chức hội nghị gặp mặt các tổ 
chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và triển khai các danh mục dự 
án du lịch kêu gọi đầu tư. 

Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cơ bản ổn định và có bước 
tăng trưởng; chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phòng 
chống dịch bệnh, kết quả cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra qua các năm. 

III. ĐÁNH GIÁ 

 1. Ưu điểm 

 Cùng với sự thống nhất, quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng 
đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình an ninh kinh tế trên địa bàn Thành phố 
luôn được giữ vững ổn định; kinh tế Thành phố phát triển khá toàn diện, cơ bản 
hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khó 
khăn cụ thể sau: 

- Kinh tế tăng trưởng khá, nhưng chưa ổn định và bền vững. Quy mô sản 
xuất, kinh tế hộ còn thấp; trên địa bàn chưa có cụm công nghiệp, thiếu mặt bằng 
sạch để thu hút đầu tư; chưa có quy hoạch phát triển kinh tế đồi rừng. 

 - Chưa khai thác triệt để nguồn thu, một số khoản thu quản lý còn gặp nhiều 
khó khăn nên vẫn còn thất thu như: Thu từ kinh doanh vận tải, khách sạn, 
karaoke... Kết quả thực hiện Đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực cho thuê 
phông rạp, nấu cỗ còn thấp. Một số sắc thuế, khoản thu ước không đạt tiến độ thu 
là: Thuế TNDN; Thuế GTGT. 

 - Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng còn có mặt hạn chế. 
Công tác kiểm tra công trình xây dựng, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây 
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dựng chưa quyết liệt; công tác duy trì đảm bảo trật tự đô thị hiệu quả chưa cao; ô 
nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra. 

 - Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; việc thu hút đầu tư, 
quản lý chất lượng và tiến độ dự án còn hạn chế; khả năng cân đối vốn từ ngân 
sách nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu. 

 - Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố, 
thiếu hạ tầng, thiếu nguồn nhân lực. Sản phẩm du lịch chưa thực sự phong phú, hấp 
dẫn; chưa thu hút được các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào các điểm, khu du dịch.  

 3. Nguyên nhân 

- Các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố tiến độ thực hiện chậm, 
có dự án chưa triển khai hoặc chưa có kế hoạch thực hiện làm ảnh hưởng các hộ 
gia đình nằm trong dự án. Nhiều đồ án quy hoạch được phê duyệt chưa có kế 
hoạch thực hiện quy hoạch gây khó khăn cho việc quản lý và xây dựng nhà ở của 
nhân dân. Hạ tầng giao thông một số tuyến đường chưa đồng bộ, chưa đảm bảo 
theo quy hoạch.  

- Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn nhiều vướng mắc, quỹ đất tái 
định cư không đáp ứng nhu cầu đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án.  

- Do tốc độ đô thị hóa nhanh, thiếu đất sản xuất và do tập quán sản xuất, nên 
ảnh hưởng đến quy mô kinh tế hộ. 

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ của 
một số đơn vị chưa thường xuyên, chưa phát huy được hết trách nhiệm của cơ 
quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Sự phối kết hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ của thành phố hiệu quả chưa cao.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính 
trị trong đơn vị mình, gắn với quán triệt Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ 
ban hành thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa 
XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; Nghị quyết số 24/2016/QH14 
ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-
2020; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Trung ương về thực hiện hiệu 
quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữa vững ổn định chính trị - xã hội trong bối 
cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

 - Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động 
chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực 
kinh tế; giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để lan rộng, 
kéo dài, vượt cấp, tác động tiêu cực đến an ninh, phát triển kinh tế của Thành phố. 
Tiếp tục xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với 
xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, thế trận Quốc phòng toàn dân và chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Tham gia diễn tập tác chiến 
phòng thủ tỉnh. Chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết ngăn chặn, 
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xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn 
tính mạng, tài sản và điều kiện sản xuất cho mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn. 
Triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, ma túy,... Thực hiện quyết 
liệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và các giải 
pháp đồng bộ đã đề ra về an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường 
lối, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

 - Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. 
Tăng cường các hoạt động quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 
không để hình thành đường dây, tụ điểm, điểm nóng về buôn lậu; xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm.  

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ 
kinh doanh cá thể, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; tạo điều kiện 
phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển hộ kinh doanh cá thể 
sang doanh nghiệp. Hoàn thành chuyển đổi mô hình chợ Giếng vuông. Đẩy mạnh 
công tác khuyến công, khuyến nông. Xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng 
liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ với doanh nghiệp, với thị trường để đưa nông 
nghiệp lên sản xuất quy mô lớn, giá trị tăng cao; khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách trên cơ sở 
phát triển sản xuất, kinh doanh khai thác, mở rộng nguồn thu; tích cực rà soát 
nguồn thu, mức thu, chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng, thu tiền sử dụng đất, đấu 
giá đất, thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân, vận tải tắc xi, nhà hàng, khách sạn,... 
Xây dựng Đề án chống thất thu thuế nhà nghỉ, khách sạn. Tập trung làm tốt chi 
ngân sách phải triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ; cân đối ngân sách hỗ trợ 03 xã xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 
và phát triển các mô hình sản xuất mới. Phấn đấu cân đối thu - chi ngân sách. 

- Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, tránh tình trạng 
bố trí vốn phân tán, dàn trải, đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu 
tư phát triển. Tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, của tỉnh và huy động 
vốn từ các thành phần kinh tế, triển khai thực hiện các dự án theo hình thức đối tác 
công tư,... để tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội./. 

 

Nơi nhận:  
- Công an tỉnh Lạng Sơn (B/c); 

  - PCT UBND TP; 
- Các phòng, ban, đơn vị TP; 
- UBND các phường, xã; 
- C,PVP; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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