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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng,chống tội phạm năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-BCĐ, ngày  20/2/2023 của Ban Chỉ đạo 

138 tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023. Sở 

Xây dựng xây dựng kế hoạch Phòng chống tội phạm năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trọng tâm là Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 13-KL/TW của Bộ 

Chính trị khóa X, ngày 18/6/2021 của Về việc 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; Kế hoạch số 

156/KH-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện “Chiến lược quốc 

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

và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm. 

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể CB, CC, VC và NLĐ 

trong cơ quan về  vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội 

phạm; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. 

3. Xử lý nghiêm, kịp thời những công chức, viên chức, người lao động có 

hành vi phạm tội tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham 

nhũng, lãng phí. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ 

trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, 

trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết 

luận số 13-KL/TW ngày 18/6/2021 của Bộ Chính trị khóa X Về việc 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; Kế hoạch số 156/KH-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về thực 

hiện “Chiến lược quốc gia về  phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và 

định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác 

phòng, chống tội phạm đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc 

Sở (Tổ chức thực hiện:Thường xuyên). 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 156/KH-UBND, ngày 

30/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện “Chiến lược quốc gia về  phòng, chống 

tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030. 
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3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

Xây dựng , khắc phục sơ hở, thiếu sót về xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa 

tội phạm và chống vi phạm pháp luật trong xây dựng. 

4. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn trong công 

tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành 

trong công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực xây dựng . 

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về Ngành xây 

dựng, về phòng, chống tham nhũng và các văn bản  có liên quan… các chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống 

vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng  

6. Chủ động, rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền điều chỉnh sửa đổi, 

bổ sung  hoặc bãi bỏ các văn bản pháp luật về xây dựng không còn phù hợp. 

7. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính; thực hiện rà soát rút ngắn thời gian cấp chứng chỉ hành nghề, cấp 

phép xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch, thẩm định nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.  

8. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chuyên 

ngành Xây dựng, tập trung vào thanh tra, kiểm tra, kiểm định vào các dự án, lĩnh 

vực có dấu hiệu dễ xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao, vi phạm về chất 

lượng công trình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Thanh tra Sở: 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo 

cáo lãnh đạo Sở và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo quy định. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 09: Phòng ngừa tội 

phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản theo Kế 

hoạch số 13/KH-SXD ngày 14/02/2017 của Sở Xây dựng. 

2. Các phòng, Trung tâm thuộc Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện 

nghiêm túc Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng,chống tội phạm năm 2023 

của Sở Xây dựng./.       

  

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Công an tỉnh;   
- Lãnh đạo Sở;   
- Các phòng, TT thuộc Sở;   

- Trang thông tin Sở Xây dựng;   
- Lưu: VP.   
   
  Nguyễn Sỹ Tân 
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