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Chiều ngày 22/7, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính
phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ
kết công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) 6 tháng đầu năm, triển
khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí
Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính
phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu
tỉnh Ninh Bình, dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Dung, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng
chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại Ninh Bình.
6 tháng đầu năm 2014, Ban chỉ đạo 138 các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho
Đảng, chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ
các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân
tham gia phòng chống tội phạm tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa
dạng, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của từng Bộ,
ngành, địa phương. Kết quả công tác tấn công trấn áp tội phạm trên hầu hết các mặt đạt cao
hơn cùng kỳ năm 2013.
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Đối với tỉnh Ninh Bình, 6 tháng đầu năm 2014, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã làm tốt công tác tham
mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp
triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, phòng chống hiệu quả với các loại tội
phạm.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, với nhiều mô hình hay, sáng tạo đã phát huy được sức
mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, tham gia có hiệu
quả trong công tác phòng, chống tội phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có
bước phát triển mới, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “cụm an toàn về ANTT”, “dòng họ
tự quản”, “tổ nhân dân tự quản”, đội thanh niên xung kích an ninh” và “CLB phòng, chống tội
phạm”…

Đáng chú ý lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động làm tốt công
tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt
công tác đảm bảo ANTT, đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện
pháp nghiệp vụ, đồng loạt mở 6 đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội
và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Do đó đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, tỷ lệ điều
tra, khám phá án đạt trên 80%, riêng trọng án đạt 100%, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc
đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo 138 của tỉnh tiếp tục làm tố công tác tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả
các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phòng chống tội phạm, các chương trình
mục tiêu quốc gia nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia
phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi
tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của người dân trong đấu tranh
phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; lực
lượng công an làm tốt công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường hiệu quả
quản lý nhà nước về ANTT…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng
Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 138 của Chính Phủ đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban chỉ
đạo 138 các địa phương trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng chí đã nêu một số
nhiệm vụ trọng tâm của các Ban chỉ đạo 138 ở các địa phương trong thời gian tới, đó là: Nâng
cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTP; các Ban chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu đối với cấp
ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh PCTP; thực hiện tốt công tác phối hợp
trong đấu tranh với các loại tội phạm; nhân rộng các mô hình hay về phòng, chống tội phạm;
thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư tố giác tội phạm; nâng cao tỷ lệ điều tra khám
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phá tội phạm; kiên quyết đấu tranh xóa bỏ các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Ban
chỉ đạo 138 các cấp cần được củng cố thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn, phục
phụ tốt cho việc phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Theo: Baoninhbinh.org.vn
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