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luật phòng, chống tội phạm 
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Kính gửi:  Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện Công văn số 20/CV-HĐPH ngày 27/4/2022 của Hội đồng 

PHPBGDPL Về việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị phòng, đơn vị trực thuộc Sở tập trung 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, tổ chức quán triệt, triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về triển 

khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; các Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 

Lạng Sơn1; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 

2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động, để nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò 

tiền phong, gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật và tuyên truyền vận 

động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và vi phạm pháp 

luật. 

2. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, trú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên 

các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở; biên 

tập, đăng tin, bài tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội 

phạm; kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm; cách thức phòng ngừa, phát 

hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật và quy định của 

pháp luật liên quan đến các vấn đề phức tạp trên địa bàn trong thời gian vừa qua 

như: hành vi hủy hoại rừng, lừa đảo chiếm đoạt tại sản; đánh bạc và tổ chức 

đánh bạc; tín dụng đen; mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, trồng cây có 

chứa chất gây nghiện; đẩy mạnh tuyên truyền, lên án mạnh mẽ, kịp thời phát 

hiện các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em… để quần chúng nhân dân nhận diện, 

phòng ngừa và tố giác tội phạm. 

                                                           
1 Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 22/02/2022 về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 

2022; Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 22/02/2022 về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022; Kế 

hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 22/02/2022 về triển khai thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm năm 2022. 
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3. Giao Văn phòng Sở tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đúng tiến độ. 

4. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng 

nhiệm vụ của đơn vị  tổ chức triển triển khai tuyên truyền pháp luật phòng, 

chống tội phạm đảm bảo hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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