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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình nhận được văn bản số 79/BCĐ ngày 

15/4/2022 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống ma tuý; phòng, chống mua bán người về việc triển khai nhiệm vụ công 

tác trọng tâm quý II/2022. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kế hoạch số 41/KH-BCĐ, Kế hoạch số 

43/KH-BCĐ ngày 25/02/2022, Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 16/3/2022 của 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; 

phòng, chống mua bán người năm 2022, trong đó tập trung một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

1. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền phòng, chống tội 

phạm với các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. 

2. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, 

chống tội phạm theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải”.  

3. Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tập trung nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất 

ngờ. Triển khai, tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng 

điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, hoạt động của các đồng 

chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên 

địa bàn, đặc biệt là các hoạt động trước, trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao 

Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 

và 01/5.  

4. Tiếp tục tuyên truyền, nâng ao ý thức phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt 

với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm thường xảy ra vào 

mùa hè, tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ 
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cao đánh bạc, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND 

tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động “tín dụng đen”.  

5. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống 

ma túy năm 2022.  

6. Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, nhất 

là trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ bản, thuế, tài chính, 

ngân hàng, bảo hiểm xã hội. Tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, 

kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan 

đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

7. Khai thác, ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cơ sở 

dữ liệu căn cước công dân phục vụ quản lý xã hội, cải cách hành chính và 

phòng, chống tội phạm. Quản lý chặt chẽ cư trú và ngành nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. 

Tích cực tuyên truyền, vận động, kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ.  

8. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

Trên đây là một số nội dung triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 

II/2022 của Ban chỉ đạo 138/NB, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Ban biên tập TTTĐT Sở;  

- Lưu: VT-VP. 
                  PML 
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CHÁNH VĂN PHÒNG 
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