
UBND TỈNH SÓC RĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         

Số:           /STC-VP      Sóc Trăng, ngày        tháng 4 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện     

công tác chuyển hóa địa bàn 

trọng điểm, phức tạp về trật tự, 

an toàn xã hội được lựa chọn 

chuyển hóa trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng năm 2022  

 

 

Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và 

     Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính 

          tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 662/UBND-NC ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc 

triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, 

an toàn xã hội được lựa chọn chuyển hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng phát động phong trào thi đua “Chuyển hóa địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội” năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, 

an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025. 

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

trong triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) được lựa chọn chuyển hóa trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng năm 2022 thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, 

không để hình thành điểm nóng, phức tạp về TTATXH. Giám đốc đề nghị 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở 

triển khai các nội dung sau:  

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với toàn thể công chức, 

người lao động 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; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình 

hình mới; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm giết người do 

nguyên nhân xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 75/KH-UBND 

ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện chuyển hóa địa 

bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 
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giai đoạn 2021 – 2025; triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; 

lồng ghép nội dung công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

TTATXH vào trong nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch hàng năm của 

cơ quan, đơn vị để thực hiện.  

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các 

chương trình phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành có liên quan về tuyên 

truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp 

phần làm giảm tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn. Phát huy vai trò gương 

mẫu, tiên phong trong phòng, chống tội phạm ngay từ trong gia đình, nơi cư trú 

của mỗi cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc Quy định số 102-QĐ/TW ngày 

15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.  

- Chỉ đạo công chức, vận động gia đình chủ động phòng ngừa các loại tội 

phạm, nhất là các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng, tội phạm kinh tế, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao, mua bán 

người và tội phạm về ma túy; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật 

trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác chuyển hóa địa bàn 

nói riêng. 

- Tiếp tục tham mưu, cử đại diện lãnh đạo tham gia kiện toàn Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

tỉnh Sóc Trăng; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, các cấp trong công tác 

phòng, chống tội phạm, góp phần làm giảm tệ nạn xã hội, trong sạch địa bàn. 

Căn cứ nội dung Công văn này, đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh 

tra và Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở triển khai đến toàn thể công chức 

biết và thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng tham mưu, CA tỉnh (để biết); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VP. 
                 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 
 

 
 

Dương Thị Kim Thúy 
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