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KẾ HOẠCH 
Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 26/02/2019 của Ban Chỉ đạo 138 
tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) năm 2019. 
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm của Trung ương, 
tỉnh. 

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành tích cực trong việc tham gia 
phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự, 
an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ. Tăng cường 
tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống và công tác PCTP tại cơ quan, đơn vị góp 
phần giữ vững kỷ cương, pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp; chủ động phòng ngừa công tác PCTP; 
kiên quyết không để xảy ra các tệ nạn xã hội tại cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Quán triệt, triển khai nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW, Chỉ thị số 48-
CT/TW, Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới, Chỉ 
thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết 
số 111/2015/QH13, ngày 27/11/2015, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 20/3/2018 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
đảm bảo an ninh, trật tự từ nay đến năm 2020; Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 
04/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 32-KL/TW 
ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và 
nhiệm vụ giải pháp thời gian tới; các Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo về công tác 
phòng, chống tội phạm. 

2. Huy động sức mạnh của toàn thể công chức, viên chức, người lao động 
tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Sở 
với các cơ quan, đơn vị bạn, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; xác định rõ 
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện 
các mục tiêu, nội dung kế hoạch này đề ra. 
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3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội 
phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Đẩy mạnh phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới; tăng cường công tác 
tuyên truyền, phát huy hiệu quả hoạt động của các lực lượng tự vệ, tổ bảo vệ của 
Sở và công tác phối hợp với các lực lượng công an trên địa bàn. 

 4. Chú trọng thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương công 
vụ, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và 
người lao động; kịp thời xử lý nghiêm minh các trường hợp mắc sai phạm, tiêu 
cực. Kịp thời phát hiện những bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến 
nghị với cơ quan thẩm quyền xem xét chỉnh sửa, bổ sung, phòng ngừa tham 
nhũng, tiêu cực. 

 5. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, quan 
tâm động viên về đời sống vật chất, tinh thần đối với toàn thể công chức, viên 
chức, người lao động nằm hạn chế các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội 
phạm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức 
đoàn thể (Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên), căn cứ nội dung kế hoạch tổ 
chức phổ biến, quán triệt tới công chức, viên chức và người lao động trong cơ 
quan, đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc. 

2. Giao Thanh tra Sở phối hợp với phòng QLCN&QLCN tham mưu thực 
hiện tuyên truyền các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống tội phạm trên 
trang web của cơ quan, đơm vị. 

Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 01 năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, các 
phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 
công tác phòng, chống tội phạm gửi Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo theo quy 
định./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Công đoàn; Đoàn thanh niên;  
- Lưu: VT,VPHiên. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Trần Hữu Đắc 
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