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  Kính gửi: 

 

 
 

- Trưởng phòng cơ quan Sở;   

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 
 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2258/UBND-VP 

ngày 13/3/2020 về việc triển khai Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 17/01/2020 

của Văn phòng Chính phủ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề 

nghị Trưởng phòng cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phòng, chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách 

nhiệm của người đứng đầu, nếu trên lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm 

trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu 

cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng 

đầu và xử lý theo quy định. 

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quyết tâm ngăn chặn tình trạng “tham 

nhũng vặt”, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào cơ quan nhà 

nước, đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức phòng, chống tội phạm ngay trong 

chính lực lượng có chức năng phòng chống tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm 

các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp 

tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. 
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thường xuyên 

gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, doanh nghiệp; 
tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật kiến nghị, phản ánh của người 
dân, doanh nghiệp. Phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, 
chống tội phạm. Tăng cường vai trò của các tố chức đoàn thể, nhất là người dân 
trong việc theo dõi, kiêm tra, giám sát hoạt động công vụ. 

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ 
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhưng cần đảm bảo hiệu quả công tác quản 
lý nhà nước, tăng mạnh chế tài xử phạt hành chính để răn đe, phòng, chống tiêu 
cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật. 

5. Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tham 

mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và 

Tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020. 

 



6. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân về công tác phòng ngừa, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, phụ nữ, trẻ 

em, người khuyết tật, người cao tuổi. 

7. Định kỳ năm (trước ngày 10/11) báo cáo kết quả thực hiện về Sở (qua 

Văn phòng Sở). 

8. Giao Văn phòng Sở kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện của các 

phòng, đơn vị; Đồng thời tham mưu Lãnh đạo Sở tổng hợp, báo cáo về Công an 

tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) theo quy định. 

Đề nghị Trưởng phòng cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Công văn số 2558/UBND-VP ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ 

http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn) 

 

              

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- BCĐ 138 tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

                 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Huỳnh Văn Danh 
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