
1 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

BCĐ CÔNG TÁC BIÊN GIỚI TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TB-BCĐ Quảng Bình, ngày       tháng 12 năm 2019 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo thường kỳ năm 2019 

 

Ngày 13/12/2019, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh đã tổ chức cuộc 

họp thường kỳ để đánh giá tình hình, kết quả công tác biên giới năm 2019 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự cuộc họp có các thành viên 

Ban Chỉ đạo và đại diện Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. 

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả thực hiện 

công tác biên giới năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện 

công tác biên giới năm 2020, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận: 

Tỉnh Quảng Bình có cả biên giới biển và biên giới đất liền, do đó, công 

tác quản lý biên giới là công tác đặc biệt quan trọng, có vai trò chiến lược đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong năm 

2019, các sở, ban, ngành, địa phương đã bám sát chủ trương, chính sách của 

Trung ương và của Tỉnh chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh, cụ thể:  

Công tác tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ quốc gia đã được các cấp, các 

ngành quan tâm triển khai thực hiện thông qua nhiều hình thức tuyên truyền sâu 

rộng, thiết thực. Công tác bảo vệ chủ quyền, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên 

cả hai tuyến biên giới đất liền và biên giới biển đều được chú trọng triển khai 

thực hiện tốt. Các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu. Các lực 

lượng chức năng tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng hai tỉnh Khăm 

Muộn và Sạ-vẳn-na-khệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên 

giới. Việc thực hiện Thoả thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn 

không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào đã được quan tâm triển khai 

thực hiện và đạt kết quả tốt. 

Công tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới đã được quan tâm 

triển khai, chú trọng phát triển các ngành kinh tế có lợi thế ở từng địa phương; 

tích cực hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả; xây dựng 

nhiều công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ người dân khu vực biên giới; 

tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại khu 

vực biên giới, qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.  

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác biên giới tỉnh còn có một số khó 

khăn, tồn tại: Việc tuyên truyền có lúc chưa kịp thời, sự phối hợp giữa các 

ngành chưa thường xuyên; trình độ nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp 
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luật của một số bộ phận người dân trên địa bàn chưa cao; kinh tế - xã hội vùng 

biên giới còn chậm phát triển; hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng còn thiếu. Tình 

trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tình trạng mua bán trái 

phép chất ma túy, pháo, chất nổ qua biên giới, khai thác lâm sản trái phép; tình 

hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều 

bất ổn. Tình trạng người dân một số xã ven biển xuất cảnh trái phép đi nước 

ngoài vẫn tiếp tục xảy ra và có chiều hướng gia tăng. 

Để công tác quản lý biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, 

trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy những kết quả đạt 

được, tiếp tục triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ được giao, có các giải 

pháp để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, từng bước nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, các sở, 

ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và Kế 

hoạch công tác Biên giới của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp túc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ 

trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về biên giới quốc gia 

cho cán bộ và nhân dân, đặc biệt là người dân khu vực biên giới, tăng cường 

tuyên truyền ở những khu vực khó khăn. Đổi mới, đa dạng cả về hình thức và 

nội dung tuyên truyền nhằm phù hợp với các đối tượng khác nhau. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền để phòng, chống các vi phạm ở cả hai tuyến biên giới đất 

liền và biên giới biển như: Di cư trái phép, buôn lậu, vận chuyển ma túy, vũ khí, 

thuốc nổ, pháo qua biên giới; đánh bắt có tính hủy diệt các nguồn lợi hải sản; 

các hoạt động vi phạm chủ quyền vùng biển… 

2. Tăng cường bảo vệ chủ quyền, đảm bảo quốc phòng - an ninh biên giới. 

Tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới, bờ biển; kiểm tra, kiểm soát người, 

phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu chặt chẽ, đúng quy định; chủ động 

phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với những âm mưu của các thế lực thù địch, xử 

lý nghiêm các loại tội phạm trong khu vực biên giới, các hoạt động vận chuyển 

trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, xung điện khai thác hải sản trái phép; bảo 

đảm an ninh trật tự ở địa bàn các xã biên giới, đặc biệt là các xã thường xảy ra 

điểm nóng về an ninh trật tự. 

3. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, cụ thể: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, đơn vị, địa 

phương liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách xây dựng nông 

thôn mới. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh thanh 

kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định (IUU). 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kêu gọi, xúc tiến đầu tư các nguồn 

vốn trong nước, ngoài nước, của các thành phần kinh tế để tạo nguồn lực tổng 

hợp cho đầu tư phát triển kinh tế- xã hội vùng biên giới. Phối hợp với các ngành, 

địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án đã đăng ký, được cấp phép 

đầu tư triển khai đúng tiến độ; thẩm định chặt chẽ trong việc cấp phép cho các 

dự án phi chính phủ nước ngoài, các đối tác xin đầu tư trong khu vực biên giới. 
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- Sở Du lịch chỉ đạo, tuyên truyền đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch, nâng 

cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ du lịch hướng đến phát triển văn 

hóa địa phương; phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế 

tạo thuận lợi để rút ngắn thời gian cấp phép cho người nước ngoài vào tham quan 

các điểm du lịch trong khu vực biên giới đất liền báo cáo UBND tỉnh. 

- Sở Ngoại vụ tập trung kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài có các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế, văn 

hoá, xã hội khu vực biên giới. 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương liên quan triển 

khai thực hiện việc hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động 

nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. 

- Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện giải 

quyết các chế độ, chính sách cho đồng bào dân tộc trong khu vực biên giới nói 

chung và những người Quảng Bình di cư tự do và kết hôn không giá thú trong 

vùng biên giới tỉnh Khăm Muộn, Lào trở về nước sinh sống theo Thỏa thuận 

giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên 

giới Việt Nam và Lào. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với 

các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn tập trung phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao đời sống người dân, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại các xã biên 

giới, đặc biệt là các xã có các dự án trọng điểm của tỉnh. 

4. Công tác đối ngoại biên phòng 

- Sở Ngoại vụ làm đầu mối phối hợp với Sở Ngoại giao các tỉnh Khăm 

Muộn và Sạ-vẳn-na-khệt tham mưu Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề song 

phương liên quan đến tuyến biên giới đất liền; thực hiện các thỏa thuận đã ký 

kết về công tác biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Quảng Bình 

với hai tỉnh Khăm Muộn và Sạ-vẳn-na-khệt. 

- Các lực lượng: Biên phòng, Công an, Quân sự làm tốt công tác đối ngoại 

quốc phòng, đối ngoại an ninh; kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo giải 

quyết các vụ việc phát sinh trên hai tuyến biên giới đất liền và biên giới biển. 

Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh thông báo để các thành viên Ban Chỉ 

đạo, các đơn vị, địa phương có liên quan biết và tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   KT. TRƯỞNG BAN  
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ công tác biên giới tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

   PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

Nguyễn Quang Ngọc 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP 

 

1. BCHBĐBP tỉnh;                                                     

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;                                        

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;        

4. Sở Ngoại vụ;                                

5. Công an tỉnh;                                                            

6. Sở Nội vụ ;                                                              

7. Sở Tài nguyên và Môi trường;                              

8. Sở Tài chính; 

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

10.Sở Tư pháp; 

11.Sở Công Thương; 

12.Sở Giao thông Vận tải; 

13.Sở Nông nghiệp và PTNT; 

14.Sở Xây dựng; 

15.Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

16.Sở Y tế; 

17.Sở Thông tin và Truyền thông; 

18.Sở Du lịch 

19. Ban Dân tộc tỉnh  

20. UBND huyện Minh Hoá; UBND huyện Tuyên Hoá; UBND huyện Quảng 

Trạch; UBND thị xã Ba Đồn; UBND huyện Bố Trạch; UBND thành phố Đồng 

Hới; UBND huyện Quảng Ninh; UBND huyện Lệ Thuỷ 
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