
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 6 năm 2022 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng ngừa tội phạm giết người   
 

                                            Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và 

  Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.         

 

Thực hiện Công văn số 30/BCĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc (viết tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường các 

biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người. 

Giám đốc Sở Tài chính triển khai nội dung Công văn số 30/BCĐ-UBND 

ngày 01/6/2022 nêu trên; đồng thời, đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra 

và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/8/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng 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 84/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về thực 

hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 03/8/2020 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản; Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 02/12/2021 của UBND 

tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 

2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 01/KH-BCĐUBND-m ngày 

25/4/2022 của Ban Chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Kế hoạch số 02/KH-

BCĐUBND-m ngày 25/4/2022 của Ban Chỉ đạo về thực hiện công tác phòng, 

chống tội phạm năm 2022; Kế hoạch số 03/KH-BCĐUBND-m ngày 26/4/2022 

của Ban Chỉ đạo về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022; 

Công văn số 354/UBND-NC ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các 

biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người; Công văn số 2745/UBND-NC ngày 

29/10/2021 của UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản… 

 2. Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về 

công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, những hậu quả, hệ lụy 

của tội phạm đối với gia đình, xã hội đến công chức và người lao động, nhằm 
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chủ động phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và 

phòng ngừa nghiệp vụ; phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính. Nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gắn với công tác 

đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; tham mưu trong phối hợp với 

các sở, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm 

nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là đối với các nhóm đối 

tượng bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; các vấn đề xã hội trong và 

sau dịch bệnh là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm giết người; giải 

quyết kịp thời triệt để khiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài phát sinh hình 

thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. 

3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 02/5/2019 của 

UBND tỉnh  về thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU ngày 24/4/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Kết Luận số 44-KL/TW ngày 

22/01/2019 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW 

ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư (khóa XII) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì, 

phát huy, xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự 

phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan… 

4. Theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác tham mưu, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội 

phạm giết người nói riêng; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết mâu thuẫn…. 

Đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng 

chuyên môn thuộc Sở triển khai đến toàn thể công chức và người lao động thuộc 

phạm vi quản lý biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để biết); 

- Lưu: VP. 
                 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Dương Thị Kim Thúy 
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