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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm giết người
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh
về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người. Văn phòng
UBND tỉnh báo cáo với các nội dung như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh
về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, Văn phòng
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-VPUB ngày 01/02/2021 của Văn
phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm giết
người năm 2021, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền các văn bản, chỉ thị về công tác phòng,
chống và kiểm soát ma túy
Văn phòng tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, lao động thực
hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trọng tâm là: Chỉ thị số 48CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 05KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị
số 48-CT/TW; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình
hình mới. Tổ chức lồng ghép xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan nhằm hạn
chế và loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh của tội phạm giết người.
2. Các phòng, ban, đơn vị huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống
chính trị và toàn cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống
tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng; nâng cao trách nhiệm cá nhân
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể; tổ chức triển khai thực
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hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao (nếu có) các Đề án được giao trong
Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng
đến năm 2030, lồng ghép các biện pháp phòng ngừa tội phạm với nội dung,
nhiệm vụ của các Đề án.
3. Văn phòng đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, phòng Nội chính tham
mưu giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo đúng thời gian quy định,
không để phức tạp kéo dài. Định kỳ hàng tháng tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh
tiếp công dân vào ngày 25.
Văn phòng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội
phạm tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch,
đồng thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường
triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người
nói riêng, chú trọng phòng ngừa xã hội, phòng ngừa từ gia đình, từ cơ sở; tập
trung phòng ngừa, ngăn chặn nhóm các hành vi bạo lực, tội phạm xâm phạm
tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người.
4. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống
cho công chức, viên chức, lao động, chú trọng tuyên truyền, giáo dục ý thức
chấp hành pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử lành mạnh.
5. Văn phòng đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị các định rõ nhiệm vụ,
trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng; xử lý
nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi không làm tốt công tác
giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết mâu thuẫn, hòa giải ở cơ sở để xảy ra tội
phạm giết người.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai nghiêm túc chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tội phạm giết người
như: Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
và Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban
Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của
Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm
ANTT trong tình hình mới. Tổ chức lồng ghép xây dựng đời sống văn hóa ở cơ
quan nhằm hạn chế và loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh của tội phạm
giết người; kế hoạch của UBND tỉnh.
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2. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt
công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh.
3. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách trong các đợt cao điểm
tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi
phạm pháp luật, ngay cả trong cơ quan, đơn vị. Triển khai, tham gia có hiệu quả
các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động bảo vệ an ninh tổ quốc”, theo chỉ
đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Công an tỉnh.
4. Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Công an tỉnh, xây
dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các phòng, ban, đơn vị
triển khai thực hiện đảm bảo phòng ngừa tội phạm giết người.
5. Chỉ đạo Trung tâm Thông tin tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng
thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Văn phòng.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo Công an tỉnh./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh (Báo cáo);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Đ/c Hòa (Tổng hợp);
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, TCHCQT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Sòi Đức Nghĩa

