
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 9 năm 2022 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống tội phạm   
 

                                            Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và 

  Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.         

 

Thực hiện Công văn số 46/BCĐ-UBND ngày 05/9/2022 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 tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường công tác phòng, chống tội 

phạm trên địa bàn tỉnh. 

Giám đốc Sở Tài chính triển khai nội dung Công văn số 46/BCĐ-UBND 

nêu trên; 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 thực hiện nghiêm các chương trình phòng, chống tội phạm 

(PCTP), phòng, chống mua bán người (PCMBN), phòng, chống ma túy (PCMT) 

năm 2022; triển khai thực hiện Chỉ thị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về 

công tác đấu tranh PCTP và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU ngày 25/10/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của 

Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy. Triển khai thực hiện các giải pháp đấu tranh với âm mưu, hoạt động 

chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tại trụ sở cơ 

quan trong các ngày Quốc khánh 02/9, Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc 

Trăng lần thứ V khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 và trong thời 

gian diễn ra diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng ngừa tội phạm; tuyên truyền 

về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa 

đảo qua mạng, qua hệ thống viễn thông, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín 

dụng đen”, các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.  

3. Theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác tham mưu cho lãnh 

đạo Sở phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan trong công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng chủ 

yếu là hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản; đầu 

cơ, tích trữ, găm hàng, tạo khan hiếm, chờ lên giá… 

4. 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; tham mưu trong phối hợp với các 

sở, ngành có liên quan triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm 

trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán 2023. 
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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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