
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

Số:           /UBND-CAH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Sơn, ngày            tháng 6 năm 2020 

V/v nâng cao hiệu quả công tác phòng 

ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật  

trong lĩnh vực tín dụng khi thực hiện 

 giao dịch vay mượn, sử dụng vốn 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Kiến nghị số 24/KN-VKS-P1 ngày 26/5/2020 của Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm 

pháp luật. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực tín dụng khi thực hiện giao dịch vay mượn, sử dụng 

vốn, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

 1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc nội 

dung Chỉ thị số 12/CT-TTg, của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/4/2019 về tăng 

cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt 

động “Tín dụng đen”; Kế hoạch số 505/KH-UBND, ngày 20/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “Tín 

dụng đen” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 170/KH-CAT-PC02, PV01, 

ngày 07/3/2019 của Công an tỉnh Lạng Sơn về phòng ngừa, đấu tranh chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động dạng “Tín dụng đen” trên địa 

bàn Lạng Sơn; Công văn số 463/UBND-NC, ngày 25/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên 

quan đến hoạt động “Tín dụng đen”.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng 

cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân trong việc 

chấp hành chính sách tài chính, quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn huy 

động vốn an toàn, phương thức thủ đoạn liên quan đến “Tín dụng đen”; không cầm 

cố tài sản với mục đích không rõ ràng; không trực tiếp hoặc gián tiếp thạm gia hoạt 

động cho vay nặng lãi, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vi phạm pháp luật. 
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Quán triệt và quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên chấp hành 

nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động sử dụng vốn an toàn, nghiêm 

cấm tham gia hoạt động liên quan đến “Tín dụng đen” dưới mọi hình thức. 

 2. Phòng Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật huyện  

Tham mưu giúp Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện thực 

hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong Nhân dân về cho vay trong các giao dịch dân sự, bao gồm: Tuyên 

truyền các quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng vay tài sản, lãi suất trong các 

giao dịch dân sự, Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất; Nghị định số 

19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các 

văn bản hướng dẫn có liên quan; tuyên truyền sâu rộng các văn bản về cơ chế, 

chính  sách tín dụng ngân hàng, các gói khoản vay ưu đãi đến mọi tầng lớp Nhân 

dân. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

trong việc chấp hành chính sách tài chính, quy định của pháp luật về giao dịch, vay 

mượn huy động vốn an toàn, phương thức thủ đoạn liên quan đến “Tín dụng đen”; 

không cầm cố tài sản với mục đích không rõ ràng; không trực tiếp hoặc gián tiếp 

tham gia hoạt động cho vay nặng lãi, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vi 

phạm pháp luật. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia 

phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông 

Tăng cường tuyên truyền, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, 

hệ thống loa truyền thanh về những phương thức, thủ đoạn của cá nhân, tổ chức 

cho vay lãi nặng; lừa đảo thông qua hoạt động huy động vốn tự phát với lãi suất 

cao bất thường; các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của tín dụng đen và các 

vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường đến quần chúng nhân 

dân để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định 

của pháp luật; thông tin tuyên truyền về các vụ việc liên quan đến “Tín dụng đen” 

bị phát hiện, xử lý, đưa tin, bài về kết quả phòng, ngừa, đấu tranh của lực lượng 

chức năng, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực 

nông thôn. Tuyên truyền, vận động Nhân dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham 

gia hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen, lợi dụng dịch vụ kinh doanh cầm đồ, 

đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật. 
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3. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện 

 Làm tốt công tác tuyên truyền, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để Nhân 

dân dễ dàng tiếp cận vay vốn đúng mục đích. Tuyên truyền vận động Nhân dân khi 

có nhu cầu vay vốn cần liên hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, không nên 

thực hiện giao dịch với các cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trái phép.  

 4. Công an huyện  

- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiểu quả công tác điều tra, 

tích cực xác lập các chuyên án để chủ động đấu tranh, không để tội phạm, vi phạm 

pháp luật liên quan đến “Tín dụng đen” hoạt động phức tạp, kéo dài, gây bức xúc 

trong dư luận. Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và 

kiến nghị khởi tố. Tập chung lực lượng điều tra khám phá nhanh các vụ án liên 

quan đến “Tín dụng đen” nghiêm trị những đối tượng phạm tội những cán bộ công 

chức, viên chức thoái hóa biến chất trong cơ quan thực thi, bảo vệ pháp luật có 

hành vi bao che, tiếp tay, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động. 

- Nâng cao chất lượng, hiểu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân 

tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật nhất là những 

đối tượng có biểu hiện huy động vốn tự phát của nhiều người với số lượng lớn 

hoặc chuyên cho vay nặng lãi. 

- Làm tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã 

hội như: quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý 

các hoạt động truyền thông, quảng cáo, hoạt động của các tổ chức tín dụng; quản 

lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “Tín dụng đen”. Phối hợp với các 

cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, 

kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi 

nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm. 

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng Công an – Viện 

kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội 

phạm, thi hành án hình sự, hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chú ý lựa chọn các vụ 

án điểm để đưa ra xét xử lưu động phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, cảnh báo 

tội phạm và giáo dục phòng ngừa chung. 

- Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn thường xuyên nắm 

tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chăn và xử lý nghiêm hành vi cho vay 
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lãi nặng và các hành vi khác phát sinh từ hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn 

toàn huyện. 

 5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 

“tín dụng đen” đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn các xã, thị 

trấn. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật, phổ biến kiến thức tài 

chính tín dụng cho người dân. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các 

chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nguồn vốn của các tổ chức tín dụng uy tín. Phát 

huy vai trò bảo lãnh tín chấp của các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, 

hội nghề nghiệp cấp cơ sở trong việc cho vay và thu hồi vốn tín dụng. 

 - Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói 

giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” 

và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.  

- Thường xuyên nắm tình hình địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi cho vay nặng lãi và các 

hành vi khác phát sinh từ hoạt động cho vay nặng lãi xảy ra trên địa bàn các xã, thị 

trấn. Phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa 

quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. 

 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VKSND huyện; 

- TAND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Tô Bắc Thái 
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