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KẾ HOẠCH 
Thực hiện công t c ph n , ch n  t i ph m tron  C  C   năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc thực 

hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021,  i n đo n  ao động tỉnh  u ng 

Tr  xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC  ÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục triển khai 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 th  số 48-CT/TW của Bộ 

Chính tr  khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đ ng đối với công tác phòng, 

chống tội phạm trong tình hình mới và các văn b n chỉ đạo của trung ương, của 

tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp đo n vi n, 

CNVC Đ nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó khi gặp nguy cơ; tích cực tham 

gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm góp phần b o 

vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đ m b o tuyệt đối an ninh, an toàn 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đ ng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tổ chức các hoạt động phòng ngừa tội phạm thiết thực, hiệu qu , phù hợp 

với điều kiện của CNVC Đ, góp phần chăm lo b o vệ sức khỏe người lao động, 

tạo môi trường sống và làm việc tốt nhất cho CNVC Đ. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1.  ẩy m nh côn  t c tuyên truyền,  i o dục 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuy n truyền, giáo dục đối với cán bộ, đo n 

vi n, CNVC Đ về các chủ trương, biện pháp lớn của Chính phủ, đ a phương về 

công tác phòng chống tội phạm. Gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của Ban 

Chấp h nh công đo n các cấp trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội 

phạm. Triển khai thực hiện hiệu qu  Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của 

Ban Bí thư Trung ương Đ ng về tiếp tục thực hiện Chỉ th  số 48-CT/TW ngày 

22/10/2010 của Bộ Chính tr  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đ ng về công tác 

phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ th  số 05/CT-T Đ ng y 
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03/11/2017 của Đo n Chủ t ch Tổng  Đ Đ Việt Nam về “Phát huy vai trò của 

các cấp công đo n tham gia đ m b o an ninh, trật tự trong tình hình mới”;  uyết 

đ nh số 1529/ Đ-T Đ ng y 05/9/2017 của Tổng  Đ Đ Việt Nam phê duyệt Đề 

án phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế 

xuất đến năm 2020;  uy chế phối hợp số 210/QCPH-CA- Đ Đ ng y 23/01/2018 

giữa Công an tỉnh v   i n đo n  ao động tỉnh trong công tác đ m b o an ninh, 

trật tự. 

- Tập trung tuyên truyền, vận động CNVC Đ nâng cao nhận thức về âm 

mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù đ ch, phòng ngừa “tự diễn biến, tự 

chuyển hóa” trong nội bộ; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt 

động lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, chính sách, pháp luật; lôi 

kéo tập hợp CNVC Đ biểu tình, bạo loạn, gây mất an ninh, trật tự; nâng cao 

trách nhiệm của CNVC Đ đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự. 

- Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong các buổi sinh hoạt 

công đo n, sinh hoạt ngày pháp luật, tọa đ m, nói chuyện chuy n đề, qua hệ 

thống b ng tin, tờ rơi, loa phát thanh tại đơn v .  

- Phối hợp với lực lượng công an thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọn, thực trạng, tình hình an ninh trật tự v  dư luận xã hội tại các khu công 

nghiệp, nơi có đông công nhân lao động; tổ chức ký cam kết phòng, chống tội 

phạm cho đo n vi n, CNVC Đ tại các cơ quan, đơn v , doanh nghiệp.     

- Tăng cường tin, bài về các hoạt động phòng, chống tội phạm, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, Facebook Công đo n 

Qu ng Tr , facebook công đo n các cấp. 

- Các cấp công đo n tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đ ng, sự phối hợp 

chặt chẽ của chính quyền đ a phương, các ban ng nh đo n thể, Thường trực Ban 

chỉ đạo 138 các cấp để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai; đồng thời tranh 

thủ nguồn lực để tuy n truyền về công tác phòng, chống tội phạm trong 

CNVC Đ với các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu qu  phù hợp với đặc 

điểm từng đơn v , đối tượng CNVC Đ.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu qu  các Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 

138 tỉnh thực hiện các đề án thuộc chương trình phòng chống tội phạm.  

2.  ổi mới n i dung, hình thức, biện pháp thực hiện, nâng cao chất 

lượng phon  trào “ oàn dân bảo vệ an ninh  ổ qu c” với phon  trào “ oàn 

dân đoàn kết xây dựn  đời s n  văn hóa” tron  C  C  . 
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- Tập trung xây dựng cơ quan, đơn v , doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, an 

ninh, trật tự, không có tội phạm v  tệ nạn xã hội. 

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội 

bộ CNVC Đ ngay từ đầu tại cơ sở, không để phát sinh tội phạm v  hình th nh 

“điểm nóng”.  

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ng nh, đ a phương triển khai thực hiện 

nghi m túc Chỉ th  số 03/CT-TTg ng y 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ v  

Kế hoạch số 246/KH-BCA- 04 ng y 12/11/2018 của Bộ Công an về công tác 

b o đ m an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu 

tư trực tiếp nước ngo i. 

3. Xây dựng, củng c , nhân r n  c c mô hình, điển hình tiên tiến trong 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ qu c tron  C  C   

- Chủ động xây dựng, k p thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách 

làm hiệu qu , điển hình tiên tiến, biểu dương các gương người tốt, việc tốt trong 

công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại các khu công 

nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân lao động.  

- Chỉ đạo  Đ Đ huyện Hướng Hóa, Đakrông ban hành và triển khai kế 

hoạch vận động CNVC Đ tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và 

phát triển đạo trái pháp luật tr n đ a bàn miền núi, biên giới. 

4. Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đ n  của n ười lao đ ng 

- Chỉ đạo các cấp công đo n tập trung chăm lo b o vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp chính đáng của người lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

đo n viên, CNVC Đ nh m khắc phục, hạn chế những nguyên nhân và điều kiện 

phát sinh tội phạm trong CNVC Đ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  iên đoàn  ao đ n  tỉnh 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đo n trong tỉnh tổ chức triển khai thực 

hiện công tác tuy n truyền phòng, chống tội phạm trong đo n vi n, CNVC Đ năm 

2021 đ m b o hiệu qu . 

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các cơ quan chức năng để triển khai công 

tác phòng, chống tội phạm trong CNVC Đ; k p thời nắm bắt thông tin, dư luận xã 

hội trong CNVC Đ v  các cấp công đo n về phòng, chống tội phạm. 
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- Phối hợp với Sở  ĐTB&XH, B o hiểm Xã hội tỉnh, Sở Y tế, Công đo n 

ng nh Y tế v  các ng nh li n quan tổ chức các lớp tuy n truyền pháp luật, nhất l  

các hoạt động truyền thông về về phòng, chống tội phạm cho đo n vi n, CN Đ tại 

các đơn v , doanh nghiệp, khu công nghiệp, nơi có đông công nhân lao động. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt 

động tuy n truyền phòng chống tội phạm cho đo n vi n, CNVC Đ.  

2.  iên đoàn lao đ n  c c huyện, thị xã, thành ph , côn  đoàn n ành, 

Côn  đoàn  iên chức tỉnh  

- Chủ động hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS triển khai tuyên truyền đến tận đo n 

vi n, người lao động; theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc quá trình thực hiện của các CĐCS 

nh m thu hút đo n vi n, CNVC Đ tham gia. 

- Phối hợp với các đơn v  liên quan, tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật phòng, chống tội phạm trong CNVC Đ.  

- Theo dõi, nắm bắt tình hình ở cơ sở, k p thời thông tin, báo cáo với cơ 

quan chức năng, công đo n cấp tr n để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện. 

Tr n đây l  Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong công 

nhân, viên chức, lao động năm 2021, Ban Thường vụ  Đ Đ tỉnh đề ngh  các cấp 

công đo n trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                   
- Ban Tuy n giáo T Đ; 

- Thường trực BCĐ 138 tỉnh;                                                   
- Phòng tham mưu CA tỉnh;      
- Các cấp công đo n;  
- Website  Đ Đ tỉnh;                         
-  ưu VP, CTCS.           
 

 M. B    HƯỜNG VỤ  

PHÓ CHỦ TỊCH  
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