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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị  

khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  

phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong 

tình hình mới (Kết luận số 13-KL/TW), Sở Khoa học và Công nghệ (Sở 

KH&CN) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên cấp ủy 

và  Lãnh đạo Sở KH&CN; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh 

tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới. 

Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. 

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền,không để 

phát sinh, hình thành các “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự; giữ vững ổn 

định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị.  

2. Yêu cầu: 

Quá trình triển khai thực hiện phải được tiến hành nghiêm túc, hằng năm xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

 1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 

22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 13-KL/TW của Bộ 

Chính trị; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, 
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Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm 

giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và các nghị quyết, chương trình, 

kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của địa phương. 

Xác định công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng, trong đó lấy chủ động phòng ngừa là chính, tập trung các biện pháp 

phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả 

giữa Sở KH&CN với cơ quan chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Mỗi đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động phải phát huy tính tiền phong, gương 

mẫu, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi 

cư trú chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và tích cực tham gia phòng, 

chống tội phạm. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh nếu để địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách xảy ra tội phạm 

hoạt động lộng hành chậm được giải quyết, gây bức xúc dư luận.  

 2. Thực hiện tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng 

ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các 

nghị quyết, chương trình phối hợp công tác; phát huy vai trò tích cực của các tổ 

chức trong công tác phòng, chống tội phạm.  

 Đấu tranh, phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin 

sai sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong 

công tác phòng, chống tội phạm. Tập trung xử lý dứt điểm các đơn thư thuộc thẩm 

quyền,  không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. 

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tập 

trung nắm tình hình, giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ 

cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung khắc phục những sơ hở, 

thiếu sót trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh. 

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm 

vụ gắn với giáo dục, chính trị, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng 

thực thi pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh, xử lý nghiêm 

các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của công chức, viên chức. Kịp thời 

giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.  

5. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản quy phạm 

pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện 15 đề án trong 
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Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến 

năm 2030 theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc 

phạm vi và lĩnh vực quản lý. 

 2. Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo theo quy định./. 

 

  Nơi nhận: 

- Phòng Tham mưu Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, ĐVTT Sở; 

- Lưu: VT, TTra . 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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