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KẾ HOẠCH
Phòng, chống tội phạm xâm phạm Tệ nạn xã hội năm 2023

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 huyện Cẩm Giàng về phòng, chống 
tội phạm xâm phạm TTXH năm 2023.

Ban chỉ đạo 138 xã Cẩm Đông xây dựng kế hoạch triển khai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW, Chỉ thị số 48-

CT/TW và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình 
của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, phấn đấu hoàn thành các 
mục tiêu của Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2024, phục vụ nhiệm 
vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tập trung lực lượng, sử dụng tổng hợp các biện pháp, chủ động phòng ngừa, 
tích cực đấu tranh ngăn chặn tội phạm, trong đó lấy phòng ngừa là chính; kết hợp 
chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; kịp thời khắc phục 
những tồn tại hạn chế, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; coi trọng 
công tác phòng ngừa xã hội từ cộng đồng, gia đình và ngay từ cơ sở thôn; tuyên 
truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm 
chấp hành pháp luật, tích cực, tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
Chủ động tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, xác minh ban đầuvới mục 
đíchxử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm, 
nghiêm cấm nhục hình.

Kiềm chế, không để gia tăng các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự 
hoạt động theo kiểu xã hội đen, hoạt động theo ổ nhóm, hoạt động lưu động, triệt 
xóa các tụ điểm phức tạp về TTATXH, làm giảm tệ nạn xã hội và tai nạn giao 
thông,...

Nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật và nhận thức của toàn dân về 
trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng môi trường sống 
lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Tăng cường phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong 
công tác phòng, chống tội phạm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, 

chống tội phạm với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, lồng ghép với 
các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Làm 
tốt công tác quản lý cảm hoá giáo dục những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư và 
tăng cường công tác hoà giải tại cơ sở thôn, làm giảm nguyên nhân, điều kiện phát 



2sinh tội phạm. Quan tâm đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền, gắn chặt 
tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội với tuyên truyền xây dựng 
nông thôn mới và các phong trào khác tại địa phương.

Tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình hoạt động của các loại 
tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý trên địa bàn để từ đó kịp thời đề xuất cấp trên mở 
các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Không để tồn tại, phát sinh các 
đường dây, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm như giết người, cướp tài sản...; tội phạm 
hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm mua bán người; ngăn chặn xử lý kiên 
quyết các hành vi chống lại lực lượng thi hành công vụ. Nâng cao hiệu quả công 
tác xác minh ban đầu để khám phá án, nhất là án chưa rõ thủ phạm và xử lý nghiêm 
minh, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Tập trung triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội, nhất là tại cơ sở thôn; 
tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Kết luận số 44-
KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
trong tình hình mới.

Huy động các nguồn lực đầu tư kinh phí, cơ sơ vật chất xây dựng lực lượng 
Công an xã trong sạch vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng 
ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của lực lượng 
Công an xã trong đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội tạo điểm tựa vững 
chắc cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, tăng cường kỷ cương phép 
nước; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong các mặt công tác quản lý Nhà 
nước về ANTT. Tiếp tục rà soát, đề nghị xoá bỏ các quy định về thủ tục hành chính 
trùng chéo, phức tạp, gây phiền hà, dễ nảy sinh tiêu cực tham nhũng, phát sinh tội 
phạm. Thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT, không để gia 
tăng tai nạn giao thông.

Tích cực phát huy cơ chế phối hợp trong việc thực hiện các nội dung Nghị 
quyết liên tịch giữa ngành Công an với các ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm 
ANTT, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống tội phạm. Đề xuất 
và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 
tác phòng, chống tội phạm.

Làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo; kịp thời phát hiện những vấn đề mới 
phát sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 
nhằm chủ động giải quyết hiệu quả, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma tuý của xã, 
trong đó chú trọng phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các ban, ngành, đoàn 
thể, thành viên Ban chỉ đạo 138 và Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trong công tác 
phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
phải bảo đảm đồng bộ và gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu chương trình quốc gia 
phòng, chống tội phạm với các chương trình khác nhằm tạo ra thế trận toàn dân 
phòng, chống tội phạm vững chắc ngay tại cơ sở thôn.



3III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Công an xã
Làm tốt chức năng tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 xã chỉ đạo công tác 

phòng, chống tội phạm trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các Kế 
hoạch, chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện về công tác phòng, chống tội phạm. Giúp 
Ban chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị cơ sở thực hiện các Đề án của 
Chương trình phòng, chống tội phạm.

Phối hợp với các ngành tổ chức triển khai thực hiện Luật quản lý vũ khí vật 
liệu nổ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; tuyên truyền phổ biến các văn bản 
pháp luật về bảo đảm ANTT sâu rộng trong quần chúng nhân dân nhằm nâng cao 
nhận thức, ý thức pháp luật của nhân dân.

Phối hợp với Đài truyền thanh, Công chức VH-LĐTBXH xã và cơ sở thôn tổ 
chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội 
phạm trên địa bàn.

Chủ động đề xuất cấp trênmở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội 
phạm nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả, chất lượng của cán 
bộCông an xã trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ và xác minh ban đầu để khám 
phá án, nhất là tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về ma tuý, tội phạm hoạt 
động lưu động trên tuyến giao thông, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", 
tội phạm sử dụng vũ khí nong.... Trực tiếp thực hiện và đề xuất cấp trên tổ chức 
triệt phá các điểm phức tạp về tệ nạn xã hội không để xảy ra phức tạp, gây dư luận 
xấu. Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ANTT. tăng cường các 
biện pháp bảo đảm TTATGT. làm giảm tai nạn giao thông. Tăng cường xây dựng 
Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu 
của công tác phòng. chống tội phạm trongtình hình mới.

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã
Phối hợp với Công an xã thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT; chỉ 

đạo lực lượng tích cực tham gia các mặt công tác phòng. chống tội phạm. bài trừ tệ 
nạn xã hội; tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và tham gia giải quyết, xử lý những vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn.

3. Công chức Văn hóa - LĐTBXHvà Đài truyền thanh xã
Tham mưu UBND xã chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, 

chống tội phạm. Phối hợp với Công an xã và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo giục ý thức chấp hành pháp luật; tuyên truyền những 
đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

4. Trường Tiểu học và trường THCS xã
Phối hợp với Đoàn thanh niên qu ản lý chặt chẽ học sinh, hạn chế các 

nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội trong học đường. Phối 
hợp chặt chẽ với cơ sở thôn làm trong sạch môi trường xung quanh trường học và 
phòng, chống sự xâm nhập của tội phạm và tệ nạn xã hội vào trường học.

Tiếp tục đưa nội dung giáo dục pháp luật vào nội dung giảng dạy trong các 



4trường học nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh. 
Thường xuyên phối hợp với Công an xã tổ chức phổ biến, giáo dục Luật giao thông 
đường bộ, phòng chống ma tuy.... trong học đường nhằm hạn chế tới mức thấp nhất 
các em học sinh vi phạm giao thông, mắc nghiện ma tuý,...

5. Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Tiếp tục tham mưu UBND xã thực hiện Đề án "Xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật về phòng. chống tội phạm". Tham gia thẩm định các văn bản chỉ 
đạo của UBND xã về công tác bảo đảm ANTT đúng quy định. Tham gia góp ý 
kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật theo chỉ đạo của cấp trên bảo đảm đúng 
thời gian và chất lượng.

6. Công chức Tài Chính - Kế toán
Phối hợp với Công an xã tham mưu UBND xã đề xuất UBND huyện cấp, 

phân bổ bảo đảm kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng. chống tội phạm 
tại địa phương.

7. Đề nghị Uỷ ban MTTQ xã
Chỉ đạo phối hợp hoạt động của các thành viên trong công tác phòng. chống 

tội phạm với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu 
dân cư". tiếp tục triển khai việc đăng ký xây dựng xã không có tệ nạn ma tuý.

8. Các ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo
Phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong phòng chống tội phạm, tổ chức công 

tác phòng ngừa tội phạm trong nội bộ ban. ngành. đoàn thể; Chú trọng công tác 
tuyên truyền, giáo dục, vận động các thành viên và gia đình tham gia phòng chống 
tội phạm và vi phạm pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao và Kế hoạch này nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 1 
năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 138 xã (Qua Công an xã) 
theo quy định.

2. Giao Công an xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan 
tham mưu Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo 138 xã, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, 
giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo cấp trên theo 
quy định./.

Nơi nhận:
- BCĐ 138 huyện (Qua Công an huyện);
- Thường trực ĐU - HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các thành viên BCĐ xã;
- Cơ sở thôn và đơn vị liên quan;
- Lưu: VP, CAX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Quyên
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