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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Phòng, chống tội phạm có tổ chức,  

tội phạm xuyên quốc gia”  

 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 07/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội 

phạm xuyên quốc gia” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng, 

chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”, với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn 

thể trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; huy động 

mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh 

toàn dân vào công tác phòng, tấn công trấn áp các loại tội phạm, giảm tội phạm 

và tệ nạn xã hội, kiên quyết không để hình thành, tồn tại tội phạm có tổ chức, tội 

phạm xuyên quốc gia.   

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể 

công chức và người lao động trong phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh 

chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy, 

tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, rửa tiền… 

Triển khai Đề án gắn với các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị 

về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua 

bán người; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong thực 

hiện Đề án; đổi mới nội dung, hình thức thực hiện phù hợp với đặc điểm của 

từng giai đoạn và từng cơ quan, đơn vị 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức và tội phạm 

xuyên quốc gia, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn 

dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thực hiện 

công tác kiểm tra, khảo sát tình hình các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội 

phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia ngay tại cơ quan, đơn vị; nâng cao vai 

trò, trách nhiệm, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, để xảy ra tình 

hình tội phạm phức tạp, hoạt động lộng hành hoặc bao che tội phạm. 

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường mối quan hệ liên ngành trong phòng, 

chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; thường xuyên trao đổi 

thông tin về tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội 

phạm, qua đó kịp thời phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng kế hoạch 

phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.  



2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt nghiêm túc, tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn thể công chức và 

người lao động; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn 

vị. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép công tác tuyên 

truyền với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của các sở, ban 

ngành, tổ chức chính trị - xã hội phát động. 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng 

ngừa, đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng 

công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người….; xây dựng, nâng cao chất 

lượng hoạt động các mô hình về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự 

phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị. 

3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và chính quyền địa phương 

trong phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, thực hiện hiệu quả các đợt cao 

điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tuyên 

truyền vận động công chức và người lao động tham gia phòng, chống tội phạm 

nói chung, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng; quản lý giáo 

dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này các cấp ủy Đảng, Trưởng các đơn vị 

thuộc Sở, Công đoàn cơ sở có trách nhiệm triển khai, quán triệt đến toàn thể 

công chức để biết và thực hiện. 

2. Phòng Quản lý Ngân sách và Tài chính Hành chính sự nghiệp tham 

mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác phối hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3. Văn phòng theo d i, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức 

thực hiện; đồng thời, định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 

trình Giám đốc Sở để báo cáo về Công an tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời 

phản ánh về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Giám đốc xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- CA tỉnh (P.Tham mưu); 

- Ban Giám đốc; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Công đoàn cơ sở; 

- Lưu: VP. 

GIÁM ĐỐC 
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