
TiINH UY PIIIJ THQ BANG CONG  SAN VIIT NAM 

S i-CTr/TU
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CHIXONG TRIMI HANH BQNG 
A A A , • A • • A 

Thirc hiçn Ket Iun so 13-KLJTW cua B9 Chinh trl ye tiep ttic thirc hiçn 
Chi th s 48-CTITW, ngày 22/10/2010 cüa B ChInh trj khóa X v tang ctr?rng 

siy lãnh dio cüa Bang di vói cong tác phông, ching ti phm trong tInh hInh mó'i 

Qua hmi. 10 näm thirc hin Chi thj s' 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 cüa B 

ChInh trj khóa X v tang cithng sir länh ctao cüa Dãrig di vói cong tác phông, 

chng ti phm trong tInh hInh mói (sau day gçi là Chi thj s 48 -CT/TW), cong 

tác phông, chng ti phrn trên dja bàn tinh dâ có nhiu chuyn bin tIch circ, cp 

üy, t chüc dáng, chInh quyn các cp dã quan tam länh do, chi do, t chüe thirc 

hin, huy ctng dirge sue manh  tng hqp cUa ca h thng chinh tn và toàn dan tham 

gia phông, cMng ti phm. Cong tác tuyên tmyn, phông ng1ra ti phm dirge d.y 

manh; nhn thüc, trách nhim cña can b, dãng viên và Nhân dan v cong tác 

phông, chng ti phm dirge nâng len. Cong tác du tranh chng các 1oi ti phm 

dirge tp trung chi do quyt 1it; trit phá nhiu ti;i dim, dithng day, nhóm ti 

phm nguy him; diu tra, truy t, xét xü kjp th?yi, nghiêm minh các hành vi phm 

ti, nht là các vi;i an tr9ng dim, phüc t.p v kinh t, tham nhi1ng, thu hi tài san 

vâi t' 1 eao; ti pham dirge kim ch, không d ho.t dng long hành. L'tre luçmg 

chuyên trách phông, chng ti phm tip tçic dirge cing c& kiên toàn, tinh gun; 

nàng li;rc chuyên môn, nghip vi;i, pháp lut dirge nâng cao và thng cix&ng v co si. 

Du tu trang bj, phrnmg tin k5 thut tung buic dáp irng yêu c.0 cong tác phông, 

chng ti phm d.t ra trong thi;rc tin. 

Tuy ithiên, vic t chüe thi;rc hin Chi thj s 48-CT/TW trên dja bàn tinh ti 

mt s ncii, nht là a co sâ con hInh thüc, chixa quyt 1it, thiu kim tra, giám sat. 

Mt s lo?.i  ti phm Co thñ dim gia tang; vic khe phi;ic nguyen nhân, diu kin 

phát sinh ti phm ehua giãi quyt dirge trit d; ngi.thi nghin ma tüy ngoài xâ hOi 

cOn nhiu. •, lam ãnh hithng dn kt qua phOng, chng ti phm. 

D tip ti;ic phát huy kt qua dt dirge, khc phi;ic nhitng hn ch và chü 

dtng han trong cOng tác phông, chng t,i phm, gop phn bào v an ninE, bào 

dam trt ti;r, an toàn xâ hi trên dja bàn tinh; dng thôi tnin khai thi;rc hin hiu 

qua nhim vi;i d ra trong Kt 1un s 13-KL/TW, ngày 16/8/202 1 cUa B ChInh 
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trj khóa XIII v tip t1ic thirc hin Chi thj s 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 cüa B 

ChInh trj khóa X v tang cu&ng sir länh do cüa Dãng di vâi cong tác phông, 

chng ti ph.m trong tInh hInh mâi (sau day gçi là Kt luQn s 13-KL/TW), Ban 

Thithng vii Tinh u' xây dimg Chuang trInh hành dng nhu sau: 

I. MVC  TIEU, YEU CAU 

1. To ch(rc quán trit và thirc hin nghiêm tue K& 1un s 13-KL/TW nhrn 

t?.o sir thng nht và chuyn bin manh  me, sâu rng han nüa trong nhn thtrc và 

hânh dng cüa can b, dãng viên và Nhãn dan di vth cOng tác phông, chng tôi 

phm trong tInh hInh hin nay. 

2. Nâng cao vai trô, trách thim cüa ngrnM drng du cp üy dàng, chInh quyn, 

m.t trn T quôc và các doàn th chInh trj - xä hi trong lânh dto, chi dto va t 

chi'rc th1rc hin cOng tác phông, chng ti phm; tip tiic huy dng sirc mnh tng 

hcrp cüa cá h thng chInh frj và toàn dan tham gia cong tác phông, chng ti phm. 

3. Các Ca quan, dan vj, dja phuang c.n nghiêm tñc kim dim, dánh giá 

nhiing k& qua dt dixqc, hn ch và tn ti, dng thi rat ra bài h9c kinh nghim 

trong lânh d.o, chi do th%rc hin Chi thj s 48 -CT/TW. Ti'x do, d ra giái pháp 

nãng cao hiu qua cOng the phOng, chng ti phm, to mOi trirng lành mnh, 

phiic vi hiu qua nhiin vi phát trin kinh t - xã hi trên dja bàn tinh, bâo v cuc 

sng bInh yen và hnh phñc cüa Nhãri dan. 

II. NHIEM vv vA GL&I PHAP TRQNG TAM 

1. Tang cir?rng sir Iãnh do, chi do ella các cp ily Bang di vOi cong 

tác phông, chông ti phim 

Ban Can sir dãng, dãng doàn, các huyn lly, thành Uy, thj ñy và dãng üy tnrc 

thuc ti chuc ph bin, quán trit dy dü ni dung nhim v11 cüa Kt lun s 13 - 

KL/TW gn vri ph bin, quán trit thirc hin chi dao  ella Ban Thumg vu Tinh lly 

tai Nghj quyêt so 48-NQ/TU, ngày 19/7/2021 ye nhim vii bão v an ninh quc 

gia, bâo dam trt tr, an toàn xA hi trên da bàn tinh giai do?n 2021 - 2025; K 

hoch s 20-KH/TU, ngày 16/8/202 1 v thirc hin Chi thj s 04-CT/TW, ngày 

02/6/202 1 ella Ban BI thu ye thng cix?ing sir lath do ella Dãng di vâi cong tác thu 

hi tài san bj tht thoát, chim dot trong các vii an hmnh si,r v tham nhllng, kinh t. 

Trong do, phãi xác djnh cOng tác phOng, chng ti phm là nhim vi quan trçng, 

cp bach, thu&ng xuyên và lâu dài, phãi thirc hin mi nai, mçi lllc, m9i dja bàn, 

linh c, có tr9ng tam, tr9ng diem; lay "chll dng phOng ngi'ra" tix sóm, tr xa, tü ca 
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s& là chInh, ly ca s& là dja bàn trçng tam tp trung các bin pháp phông, chng ti 

pham gn vri nhim viii phát triên kinh tê - xã hi; bão dam s1r lânh d.o trirc tiêp, 

toàn din và thumg xuyên cüa cp üy, t chüc dãng các cp; nâng cao hiu qua 

quán 1, diu hành cüa chInh quyn, phát buy sue manh  tng hqp cüa câ h thng 

chInh trj và toàn dan trong phông, ch6ng ti pham. 

Xác djnh rö trách thim cüa ngu?i dirng d.0 cp üy, chInh quyn, ca quan 

chuyên trách trong cong tác phông, chng ti phm. Thirc hin nghiêm quy djnh 

cUa Dãng v trách nhim "nêu glxong", d cao ctao due cong vi, sit ch,t k lut, 

k dicing trong chi dao  và thirc thi Cong tác bão dam an ninh, trt tsr, an toàn xã hi 

cüa don vj, dja phrnmg. K& hçip ch.t ch gifia chü dng phông ngi'ra vâi tIch circ 

phát hin, du tranh, xà l nghiêm minE, kjp thii, không có vüng cm, không có 

ngoi l vâi nhUng hành vi phm ti. 

Thc hin nghiêm các quy djnh cUa Dãng v xir 1 to chüc Dãng, dãng viên vi 

pham. Lam tat cong tác kim tra, giám sat, thanh tra, kim toán, kjp th?i phát hin 

du hiu ti phm, có bin pháp du tranh, ngn chn can b, dáng viên có du 

hiu vi phm. 

2. Dy minh cong tác phông ngfra ti phim 

Cp u, chInh quyn, cad cci quail, don vj dy manh  cong tác tuyên truyn, 

pha bin, giáo diic pháp lut v phông, chang ti phm; phát buy vai trô cüa cad cci 

quan thông tin truyn thông t chirc tuyên truyn bang nhiu hInh thüc da dng, 

phong phü, phãn ánh khách quan, toàn din cOng tác phông, chang ti phm; dang 

thii thông qua cong tác tuyên truyn phãn bác nhüng quan dim, tu tu&ng sai trái, 

1un diu xuyên tac,  thông tin không diing sir that v chü trucmg, dithng 1i cüa 

Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuóc trong cOng tác phông, chang ti phm 

dn can b, dãng viên và Nhân dan d nãng cao nh.n thüc, chU dng phông ngüa, 

tIch circ tham gia phông, chang và ta giác ti phm ngay tai  cci si; tmg bithc xay 

drng môi truèng sang lành manE,  không có ti phm và t nn xà hi ngay trong 

cci quan, t chuc, doanh nghip, nhà trix&ng, cong dang dn cii và gia dInh; thirc 

hin np sang ton trçng và lam theo pháp 1u.t. 

Lam tat cong tac cüng ca, nâng cao chit huqng, hiu qua phong trào toàn dan 

bào v an ninh Ta quac; phát hin và giái quyt trit d cac xung dt xà hi, hôa 
giài các mâu thun trong ni b Nhãn dan; quail 1 di tuqng có nguy cci cao pham 

ti, vi phm pháp 1ut ngay t?i  dja bàn cci si. Xây dimg chucing trInh, k hoach  da 
ra cad giâi pháp thit thirc, phü hcip và du ti.r nguan lirc cho cong tác quãn l, cam 
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hóa, giáo diic, giüp d nguñ chp hành xong an pht tü, nguôi duçic tha tü tnthc 

thii han  có diu kin, ngu?ñ duçic d.c xá tr& v dja phucing tái hôa nhp cong 

dng. Nâng cao ch.t lixcmg hoat dng giãi quy& các tranh chp dan s1r, hành chInh, 

kinh doanh thucrng mai,  lao dng... và cong tác thi hành an dan sr; giám sat, thirc 

hin kMn nghj, khiu nai  cüa Nhân dan i ccr sâ, gop phn phông ngüa và giâm 

thiu yu t phát sinh ti phm. 

Nâng cao hiu 1irc quân l nhà nrnc v an ninh, trt tir; thirc hin hiu qua các 

nhim vi lien quan dn cci s& dü lieu quc gia v dan cu, co' s& dft lieu can cithc 

cOng dan phiic vi cOng tác phông, chng ti pham, bão dam an ninh, tr.t ti,r và phát 

trin kinh t - xã hôi. 

3. Tang cirrng du tranh chng ti phim và vi phim pháp 1ut 

Thng cumg tk công, tr.n áp các loai ti phm, nht là các dtthng day, nhóm 

ti phm hoat dng lien huyn, lien tinh, xuyên quc gia; ti phm lçii dçmg thiên tai, 

djch bnh; ti phm ma thy; ti phm kinh t, tham nhiing; ti phm lien quan dn 

hoat dng "tin dimg den", 1ira dáo chim doat  tài san, xâm pham tInh mng, süc 

khóe, nhãn phm, danh dir con ngizii, ti phm mua ban ngixii, xâm hai  trê em; ti 

ph?m trong linh vrc cOng ngh thông tin, mng vin thông... Chü dng phOng ngüa, 

phát hin, xü 1 nghiêm nhUng hanh vi tham nhflng, tiêu circ, bao che, dung tCmg, 

tip tay cho ti pham và vi pham pháp lust. 

Lam t& cOng tác tip nhn, giái quy& t giác, tin báo v ti pham và kMn 

nghj kh&i t; có bin pháp hftu hiu bâo v ngixii phát hin. t cáo hành vi phm 

ti, nht là t cáo hành vi tham nhthig theo quy djnh. Dy nhanh tin d diu tra, 

truy t, xét xü các vui an bâo dam kjp thôi, nghiêm minh, gop phn nang cao hiu 

qua cong tác du tranh chng ti phm. 

4. Nâng cao Hang liyc co' quan chnyên trách thtrc hin cOng tác phông, 
chng ti phim 

Tip tiic kin toàn co' quan chuyên trách phông, chng ti phm tir tinh dn co 

sâ theo hu&ng tinh gçn du mi, nâng cao hiu qua thirc ch.t. Xây dimg di ngü 

can b, cOng chirc cac co' quan bão v pháp lut dü phm chit, nang 1c, uy tin, 
dáp üng yêu câu cOng tác; tang cung dào tao,  nãng cao näng lrc can b chuyên 
trách cüa các co' quan trurc tip thirc hin cOng tác du tranh phông, chng ti 

phm. Co Ca ch sang 19c, thay th kjp th?yi nh&ng ngui khOng hoàn thành nhiêm 

v, vi phm pháp lust, dao  durc cOng v'i, do düc ngh nghip, bj xir l k 1ut... 
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Nãng cao han nüa Co ch phi hçp cht ch, thii&ng xuyên giUa các Co quan, t 

chüc có lien quan dn Cong tác phông, chng ti phm. 

Xây dirng lirc luqng Cong an tinh "cách mng, chInh quy, tinh nhu, hin dai" 

theo dñng tinh thn Nghj quyt Dai  hi 1n thu XIII cüa Dâng, thirc hin t& vai trô 

nông c& trong cong tác phông, chng ti ph.m; chá trçng tang cithng liic hrçing, 

Co s& 4t chat, bi dllOTlg nghip v11 cho 1irc luqng Cong an co sâ, bão dam dáp 

üng yêu cu cOng tác phông, chng ti phm d kjp thôi giâi quy& tü du, tr sóm 

các v.n dà phüc tp v an ninh, trt t1r nay sinh ti co sâ. 

Tang cithng nghiên c1ru và i'rng diing thành tiru cüa khoa hçc, cong ngh trong 

cong tác phông, chng ti phm; du tu kinh phi, trang thit bj, phuang tin k5 

thut hin di dáp i'rng yêu cu thc tin cong tác du tranh phông, chng ti phm 

trong tInh hinh hin nay. 
• A A V A V A A A. 5. Hoan thiçn hç thong phap 1uit dap 1mg yen cau phong, chong t9i phim 

Tip tic dy minh cái cách tu' pháp, tham mmi xây drng, hoàn thin h thng 

pháp lu.t v phông, chng ti phm; kt hcip gi€a cãi each tu pháp viii cãi cách hàrih 

chmnh. Thu?mg xuyên rà soát, kin nghj, d xu.t b sung, thay th nhiim hoàn thin co 

s& pháp l, báo dam chat chê, dng b, không d ti phm lçn dimg hott dng. 

Ill. TO CHITC THTIC HIN 

1. Các Ban Can sir dâng, dàng doàn, huyn üy, thành üy, thj üy, dãng üy 

trirc thuc có trách nhim quán trit, trin khai; xây dirng k hoach  trin khai 

thirc hin nghiêm tüc Kt lun s 13 - KL/TW và Chixong trInh hành dng cüa 

Ban Thu?sng vii Tinh üy gàn v&i vic thirc hin thim vi chInh tn cüa co quan, 

don vi,  dia phuong. 

2. Ban can s11 dâng Uy ban nhân dan tinh chi do xây dirng k hoch cUa 

Uy ban nhân dan tinh chi do các si, ban, ngành, dja phuang trong tinh trin 

khai thirc hin có hiu qua Kt 1un s 13 -KL/TW và Chuong trInh hành dng 

cüa Ban Thuông vii Tinh üy theo chuc näng, nhim viii. 

3. U' ban Mt trn T quc và cc t chüc chInh trj - xA hi dy mmnh cong 

tác tuyên truyn cho doãn viên, hi viên và Nhân dan chü trixcxng cüa Dâng, chInh 

sách, pháp lu.t cüa Nhà nuic v cong tác phông, chéng ti phm; phi hcrp v6i các 

co quan chüc nàng giám sat vic thirc hin các quy djnh cUa pháp lut trong cong 

tác phông, chng ti phm. 
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4. Ban Tuyên giáo Tirih Uy chi dao,  djnh hu&ng các Ca quan thông tin, truyn 

thông cüa tinh tang ciz?ing cong tác tuyên truyn, ph bin kin thüc, pháp 1ut tao 

sir thng nht v nhn thurc, hành dng trong Dãng, s1r dng thun cüa xâ hi di 

vâi cOng tác phông, chng ti phm. 

5. Giao Dãng u Cong an tinh chü trI, phi hçip các co quan lien quan theo 

döi, hithng dn, dOn dc, kim tra vic thirc hin Chiiang trInh nay; djnh k' 

tham mini Ban Thu?mg vii Tinh u t chüc so k&, dánh giá kt qua thirc hin, 

kjp thii d ra nhting nhim vii, giãi pháp phü hçp vri tinh hInh thirc t và giai 

doan cii th; tng hçip k& qua, báo cáo Ban Thithng vi1 Tinh u' và Dãng üy 

Cong an Trung ucing theo quy djnh. 

Noi nhân:  
- Van phông Trung ucmg Dãng, 
- Dãng uS' Cong an Trung uang, 
- Các dông chi Thumg trirc Tinhüy, 
- HDND, UBND tinh, 
- Các s&, ban, ngành cp tinh, 
- UBMTTQ và các to chrc CT-XH cüa tinh, 
- Các huyn, thành, thj üy vâ DUIT, 
- CVP va các PVPTU, 
- Chuyên viên Tong hçip, 
-LuuVànthu. 

TIM BAN THT1(NG VJ 
BI THIf 
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