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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm  
và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ  

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về 
việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống 
người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung Chỉ thị số 39/CT-TTg 
ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, của tỉnh liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm 
pháp luật về chống người thi hành công vụ tới mọi cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong cơ quan.  

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi 
phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, góp phần giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, kỷ luật, tạo môi trường ổn định, an 
ninh, an toàn, trật tự xã hội. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong  
thực nhiệm vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

2. Yêu cầu 

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thường 
xuyên nâng cao vai trò trách nhiệm, tích cực, chủ động thực hiện Chỉ thị 
số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tình hình thực 
tiễn của đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của 
Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, 
trật tự trong tình hình mới; Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW 
ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị định số 208/2013/NĐ-
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CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ Quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn 
và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ 
quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Kế 
hoạch số 202/KH-UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg 
ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu 
tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. Nâng cao nhận thức về pháp luật, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, 
trách nhiệm nghề nghiệp, lễ tiết, tác phong và văn hóa công vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng 
tâm của cơ quan, đơn vị. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức về chủ 
trương, đường lối, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người 
thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của các lực lượng thực thi công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa 
vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi 
hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác xây dựng Phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo dư luận xã hội để lên 
án và đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi chống người thi hành công vụ; bảo đảm 
pháp luật được thực thi nghiêm túc; đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của 
người dân và lực lượng thi hành công vụ. 

3. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên phổ biến, 
quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và 
tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng, nhằm 
nâng cao nhận thức cho người thực thi công vụ. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các 
nội quy, quy chế, quy trình, kế hoạch công tác, điều kiện đảm bảo trong thực thi 
nhiệm vụ, nhất là về những cơ chế chính sách pháp luật còn bất cập trong công 
tác quản lý nhà nước chưa được người dân, doanh nghiệp đồng tình. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực nhiệm vụ để kịp 
thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập, 
nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi chống người thi hành công vụ 
trong lĩnh vực, thuộc quyền quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham 
nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, 
thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ, xem xét xử lý trách nhiệm liên đới 
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng 
những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của 
người thi hành công vụ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, thuyết phục, đối thoại với quần chúng. 

5. Trên cơ sở các quy định của Trung ương, của tỉnh xây dựng nội quy, quy 
chế của cơ quan phù hợp thực tế, trang bị các thiết bị bảo vệ an ninh trật tự, các 
công cụ hỗ trợ cho cán bộ bảo vệ cơ quan. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển 
khai thực hiện cán bộ, công chức, viên chức; tổng hợp tình hình, kết quả thực 
hiện Kế hoạch này và các quy định về cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội 
phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ của cấp trên chỉ đạo. Xây 
dựng báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM NV;  
- Trung tâm XTĐT; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Hà Mạnh Cường 
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