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Số:                 /SNN-VP 

V/v thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg 

ngày 13/5/2020 Phê duyệt Chương trình 

thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 về 

công tác phòng, chống tội phạm và VPPL, 

công tác của Viện kiểm sát nhân dân, 

 Tòa án nhân dân và công tác thi hành án 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày       tháng       năm 2020 

 

 

Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Sở 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 20/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 

13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị 

quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Quyết định số 634/QĐ-TTg).  

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch số 76/KH-UBND, Sở Nông nghiệp và 

PTNT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ, như sau: 

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 

ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV và Quyết định số 634/QĐ-TTg. 

- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu để tổ 

chức triển khai thực hiện. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân; 

nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, đề xuất 

cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành các Bộ Luật, Luật, Nghị quyết của Quốc hội và triển khai thi 

hành các quy định mới bảo đảm kịp thời, đúng quy định. 

- Chỉ đạo gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục 
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những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước, không để các đối tượng lợi dụng 

hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. 

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; 

đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói 

giảm nghèo. 

Ngoài những nhiệm vụ chung, các đơn vị sau đây chủ trì, chủ động thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

+ Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới: Chủ động phối hợp với 

Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

tiêu chí về an ninh trật tự trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

+ Chi cục Kiểm lâm: Tăng cường kiểm tra, chủ động xử lý các hành vi 

khai thác, buôn bán lâm sản trái phép, thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan 

khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.  

+ Thanh tra Sở và các Chi cục: Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật: Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác, đánh bắt 

thủy sản trái phép; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt. 

 (Gửi kèm theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 20/7/2020). 

 Trên đây là một số nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch số         

76/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng 

các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh nếu có khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện về Sở (qua Văn phòng Sở) trước ngày 7/12 hàng năm, để theo 

dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Ban biên tập TTTĐT của Sở; 

- Lưu VT-VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Miền 
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