
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền công tác phòng, 

chống tội phạm trong tình hình mới 

Trùng Khánh, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

 Kính gửi:  

     - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

 - Các đơn vị lực lượng vũ trang; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 

16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 

22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia 

phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; 

Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện Công văn số 155/STTTT-TTBCXB 

ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên 

truyền công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và cũng là giải 

pháp ngăn ngừa có hiệu quả đối với hoạt động của các loại tội phạm trên địa 

bàn. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh chỉ đạo thực hiện một số nội dung 

như sau: 

1. Đối với Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

1.1. Tuyên truyền Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch số 299/KH-BTTTT ngày 28/01/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai nhiệm vụ tại Mục III.8 Quyết 

định 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 và Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác 

phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” (Đề án 

12) giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 

1.2. Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật 

và tội phạm trên mạng Internet; ý thức sử dụng thông tin trên Internet của người 

dân, đặc biệt là thế hệ trẻ để tự mình sàng lọc những nội dung xấu, khai thác 

những thông tin có lợi phục vụ nhu cầu học tập, thông tin giải trí lành mạnh. 

1.3. Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu 

biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị. 

Đồng thời, phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật và 

tội phạm trên mạng Internet. 



2 

2. Đối với Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ 

2.1. Tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm mua 

bán người giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Báo cáo số 

93/BC-BCĐ ngày 24/01/2023 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của 

Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, 

chống mua bán người năm 2022. 

2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 

22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Lồng ghép công tác thông tin, 

tuyên truyền phòng, chống tội phạm với hoạt động phát thanh, truyền hình, các 

chương trình văn hóa, nghệ thuật; định hướng dư luận lên án những hành vi vi 

phạm pháp luật; kịp thời biểu dương, khen ngợi, khích lệ các mô hình, điển hình 

tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm. 

Căn cứ các nội dung trên đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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