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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, triển khai thực hiện “Kế hoạch số 1384/KH-UBND

 ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp
 phòng ngừa tội phạm giết người” trên địa bàn xã Thanh Lang

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-VHTT ngày 21/07/2022 của Phòng Văn 
hóa và Thông tin huyện Thanh Hà hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện 
“Kế hoạch số 1384/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về tăng cường 
các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người”;

UBND xã Thanh Lang xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực 
hiện “Kế hoạch số 1384/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về tăng 
cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tới cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về Kế hoạch số 1384/KH-
UBND của UBND tỉnh Hải Dương; huy động sức mạnh tổng hợp trong triển khai 
các biện pháp phòng ngừa, từng bước khắc phục, triệt tiêu những nguyên nhân, 
điều kiện làm phát sinh các vụ án giết người.

- Xác định công tác phòng ngừa tội phạm giết người là nhiệm vụ trọng tâm, 
liên tục và lâu dài góp phần đảm bảo quyền con người nói chung, quyền được bảo 
hộ về tính mạng, sức khỏe nói riêng, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao 
hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 
lịch và gia đình, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các 
ngành, MTTQ, đoàn thể, thôn trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm 
giết người nói riêng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Thực hiện nghiêm 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, vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả các Đề 
án được giao trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016- 
2025, định hướng đến năm 2030, lồng ghép các biện pháp phòng ngừa tội phạm 
giết người với nội dung, nhiệm vụ của Đề án; phát huy sức mạnh đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động của ngành trong phòng, chống tội phạm giết 
người góp phần đảm bảo an ninh, trật tự.



- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao 
hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 
lịch và gia đình, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm.

- Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh 
phúc, giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và phòng chống bạo 
lực gia đình. Tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa với xây dựng nông thôn 
mới, các quy ước tại thôm; xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn 
mới; đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp 
nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên tham gia, nhằm hạn chế và loại bỏ nguyên nhân, 
điều kiện phát sinh tội phạm giết người.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các 
ban ngành, đoàn thể và thôn trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm giết 
người nói riêng liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

- Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động văn hóa, thể thao, 
du lịch, lễ hội; bài trừ mê tín, dị đoan, các hủ tục lạc hậu, ngăn chặn các loại hình 
văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực trái với thuần phong mỹ tục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa - Thông tin
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng ngừa tội phạm giết người đảm bảo 

hiệu quả, thiết thực bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trực quan qua hệ thống 
băng zôn khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, lồng ghép trong các hoạt động giao lưu 
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt các câu lạc bộ…

- Lồng ghép các nội dung hoạt động về phòng ngừa tội phạm giết người 
trong thực hiện thẩm định và xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật...phục 
vụ nhân dân.

2. Đài truyền thanh xã
- Tiếp âm, Biên soạn tài liệu, tin, bài tuyên truyền “Kế hoạch số 1384/KH-

UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp 
phòng ngừa tội phạm giết người” đến toàn thể nhân dân. 

- Tuyên truyền để mọi người dân thông tin về việc lên tiếng, tố cáo mọi 
hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, theo đường dây nóng của 
Công an xã.

3. Công an xã
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền “Kế hoạch số 1384/KH-UBND ngày 

19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa  tội 
phạm giết người”. Đồng thời phát động phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh 
tố giác tội phạm”, nêu cao tinh thần đấu tranh của quần chúng nhân dân.

- Công khai đường dây nóng, tiếp nhận các vụ việc tố giác liên quan của 
quần chúng nhân dân.



4. MTTQ và các đoàn thể
Căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức  tuyên truyền triển khai thực hiện“Kế 

hoạch số 1384/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng 
cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người”, lồng ghép các nội dung 
hoạt động về phòng ngừa tội phạm giết người    gắn với công tác gia đình và 
phòng, chống bạo lực gia đình … Lồng ghép tuyên truyền kiến thức về Luật 
phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình  đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, 
Luật Trẻ em…vào nội dung các Hội nghị,  góp phần làm giảm thiểu tình trạng bạo 
lực gia đình nhất là với những đối tượng yếu thế: phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi.

5. Các thôn
Căn cứ kế hoạch của UBND xã tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trong 

thôn Kế hoạch số 1384/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người”. Từ đó, phát huy tinh 
thần tố giác các loại tội phạm của quần chúng nhân dân.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, triển khai “Kế hoạch số 1384/KH UBND 
ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa 
tội phạm giết người” trên địa bàn xã Thanh Lang. UBND xã đề nghị các ngành, 
MTTQ,  đoàn thể, các thôn có liên quan chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ, HĐND-UBND xã;
- MTTQ, đoàn thể;
- Đài truyền thanh;
- Các thôn;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tăng Bá Huân
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