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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 02 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, 

phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2019 

 

Thực hiệnKế hoạch số 49/KH-UBND ngày 24/01/2019 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 2019; 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 2019 của Sở như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; 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. Tiếp tục thực hiện 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; 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. 

Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh:Số 30/KH-UBND ngày 10/02/2017 

về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030;số 110/UBND-NC ngày 30/3/2017 thực hiện Kết luận số 05-

KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 

số 48-CT/TW 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 và Chiến lược quốc gia 

phòng, chống tội phạm đến năm 2020; số 238/KH-UBND ngày 30/6/2017 về thực 

hiện Chương trình PCMT đến năm 2020; số 321/KH-UBND ngày 17/8/2017 về 
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thực hiện Chương trình PCTP đến năm 2020; Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 

07/11/2016 về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo 

vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020; 

số 55/KH-UBND ngày 03/3/2016 về việc thực hiện Chương trình phòng, chống 

mua bán người giai đoạn 2016-2020; số 171/KH-UBND ngày 14/6/2016 về việc 

thực hiện 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 đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. 

Tổ chức hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, 

chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6”; “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người – 30/7”. 

2. 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 2019 của Sở đã ban hành theo định hướng của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

- 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.  

- 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 và người lao động tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.  

- Vận động công chức, viên chức, đảng viên và người lao động sử dụng mạng 

xã hội tích cực chia sẽ những bài viết phổ biến thủ đoạn hoạt động của tội phạm và 

các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để nâng cao cảnh giác cho người thân; 

đồng thời tích cực phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng chống phòng, 

chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người. 

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 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. 

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

tự trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. 
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- 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.  

- 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”. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sởcó 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 2019; theo dõi và tổng 

hợp báo cáo 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 hoạchtheo 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. 

Căn cứ Kế hoạch này yêu cầu Lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng  chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

- Công đoàn, Đoàn thanh niên(p/h); 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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