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Kính gửi:   

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

 
 

Ngày 21/8/2020, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh có Công văn số 1084/BCĐ – CAT 

về việc triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo 138/CP, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu trưởng các phòng, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai những nhiệm vụ sau: 

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ 

đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phòng, 

chóng tội phạm. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trong cơ quan, 

đơn vị có cán bộ công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức 

kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và báo cáo kết quả về Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; đẩy nhanh 

tiến độ triển khai thực hiện các Đề án thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống 

tội phạm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự 

kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn 

khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa bàn. 

Tiếp tục quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực 

hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào 

đội ngũ cán bộ công chức. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; loại ra khỏi bộ 

máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất, tiếp tay cho tội phạm và hành 

vi vi phạm pháp luật. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

“liêm chính, bãn lĩnh”, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn 

đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối 

với công chức, viên chức theo đúng quy định. 

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, 

tố giác tội phạm, kiến nghị, khởi tố; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát 

hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn. 
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Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn 

thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ, kết nối, chia sẽ thông tin giữa 

các cơ quan, lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả công tác. 

Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường sử dụng các mạng xã hội để tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm 

nhằm nâng cao ý thức người dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, ngăn 

chặn tội phạm. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị trưởng các phòng, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, TCHC.                                                            

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

                                                                

 

 

 

 

      


		2020-08-31T13:49:37+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-31T13:59:04+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




