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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /KH-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Bắc Kạn, ngày        tháng 3 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, 

phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý 

và phòng, chống mua bán người năm 2018; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 

ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý và phòng, chống mua 

bán người năm 2018 của Sở như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 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”; các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện thực hiện Chỉ 

thị số 21-CT/TW, Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-

NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy, 

Kế hoạch số 12/KH-BCĐ138/CP ngày 16/01/2018 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 

ngày 02/01/2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội 

phạm năm 2018, triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 

năm 2018; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và Nghị quyết số 18-

NQ/TU ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác 

phòng, chống ma túy giai đoạn 2017-2020. 

2. Gắn việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma 

tuý và phòng, chống mua bán người với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành 

tài nguyên và môi trường, góp phần huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh 

tổng hợp của toàn xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 

các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, xã hội của tỉnh.  

II. NỘI DUNG 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật năm 2018 của Sở đã ban hành theo định hướng của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh.  
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- Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác thông tin, tuyên 

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

phạm, phòng chống ma tuý và phòng chống mua bán người phù hợp với tình hình 

thực tế của cơ quan thông qua việc tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp, hội 

nghị, các buổi tọa đàm, các loại panô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, tham gia hưởng ứng 

các cuộc thi tìm hiểu pháp luật… qua đó nâng cao nhận thức cho công chức, viên 

chức, nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.  

- Vận động công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt công tác phát 

hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và 

phòng chống mua bán người.  

- Tuyên truyền, giáo dục công chức, viên chức chấp hành nghiêm chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt, chấp 

hành nghiêm các quy định của Luật an toàn giao thông đường bộ, Luật phòng 

chống ma tuý, không vi phạm các tệ nạn xã hội.  

- Đăng tải trên website của Sở các văn bản quy phạm pháp luật, các thông 

tin phản ảnh tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

góp phần tuyên truyền, ngăn ngừa các hành vi vi phạm tương tự. 

2. Thực hiện đấu tranh chống tội phạm 

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm 

minh các hành vi vi phạm pháp luật trong việc khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng 

sản, bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước… góp phần đảm bảo an ninh trật 

tự trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp tốt với Lực lượng Công an, các ngành, các địa phương có liên 

quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội 

phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, pháp luật về tài nguyên và môi 

trường nói riêng.  

3. Thời gian thực hiện:  

Cả năm 2018. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, 

phòng chống ma tuý và phòng, chống mua bán người năm 2018; theo dõi và tổng 

hợp báo cáo lãnh đạo Sở, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.   

2. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có 

trách nhiệm phối hợp triển khai các nội dung có liên quan. Báo cáo kết quả thực 

hiện Kế hoạch theo yêu cầu. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

đăng tải Kế hoạch và các văn bản pháp luật cần tuyên truyền, các vụ việc vi phạm 

pháp luật về tài nguyên và môi trường lên website của Sở. 
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Căn cứ Kế hoạch này, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng 

các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp;  

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng  chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

- Công đoàn, Đoàn thanh niên (p/h); 

- Lưu VT, TTr.(Thu02b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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