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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 của Sở Văn hóa,  

Thể thao và Du lịch Hưng Yên 

 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 9/3/2020 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 tỉnh Hưng Yên, Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống 

tội phạm năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp 

nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm (PCTP); 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về hậu quả, tác hại của các loại 

tội phạm, cách nhận biết và biện pháp phòng, chống; 

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để từng bước đẩy lùi và làm 

giảm các loại tội phạm trong đời sống xã hội; 

- Các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo thiết thực và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN: 

1. Nội dung: 

- Tuyên truyền về bản chất, tác hại của tội phạm đối với mỗi người, mỗi gia 

đình và cộng đồng. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn cách phát hiện sớm và các biện pháp giáo dục, xử 

lý hành vi, dấu hiệu có liên quan đến tội phạm. Phổ biến các mô hình hoạt động 

phòng, chống tội phạm có hiệu quả, nêu gương các điển hình tiên tiến, các biện 

pháp, kinh nghiệm trong công tác PCTP. 

- Tuyên truyền về giáo dục phòng, chống tội phạm, các văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt và nghiêm túc thực hiện, tập trung vào những đối 

tượng có nguy cơ phạm tội cao. 

2. Hình thức: 
- Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các liên hoan, hội diễn văn nghệ quần 

chúng, các hội thi, các buổi sinh hoạt văn hoá văn nghệ. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ 

thống đài truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và trên loa phát thanh 

tại các thôn, làng, khu phố. 

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình xã, phường lành mạnh không có tội 

phạm, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống 

mới ở khu dân cư. 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thanh tra Sở: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phối hợp với các cơ quan 

chức năng liên quan tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh các hoạt 

động văn hoá, du lịch, lễ hội, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhạy cảm 

dễ nảy sinh tệ nạn xã hội như: Nhà hàng karaoke, vũ trường, quán bar, các cơ sở 

lưu trú du lịch (Nhà nghỉ, khách sạn)…để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, tạo môi 

trường văn hoá lành mạnh. 

- Đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở,  phòng Văn hóa - Thông tin các 

huyện thành phố thực hiện tốt kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

gửi về Công an tỉnh. 

2. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình: 
- Hướng dẫn các địa phương thực hiện lồng ghép các nội dung về phòng 

chống tội phạm trong nội dung của phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá". 

- Tích cực đưa tin, bài về các gương điển hình trong công tác phòng chống 

tội phạm vào bản tin "Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên". 

3. Trung tâm Văn hoá tỉnh:  
- Tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động có nội dung về phòng, chống tội 

phạm. Làm mới, treo panô, áp phích, băng rôn có nội dung tuyên truyền phòng, 

chống tội phạm tại các địa điểm công cộng, các khu vực đông dân cư, trụ sở các xã, 

phường, trị trấn. 

- Hướng dẫn và phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành 

phố tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn nghệ quần chúng và các 

hoạt động vui chơi giải trí. 

- Hướng dẫn cơ sở sinh hoạt văn hoá văn nghệ có lồng ghép nội dung phòng, 

chống tội phạm trong các buổi sinh hoạt. 

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức các hội thi có nội dung tuyên truyền 

phòng, chống tội phạm. 

4. Nhà hát chèo: 

Tăng cường sáng tác, dàn dựng các trích đoạn, tiểu phẩm để luyện tập và tổ 

chức biểu diễn phục vụ nhân dân với chủ đề phòng chống tội phạm như: vai trò và 

tác dụng của việc đấu tranh phòng chống tội phạm, hậu quả của các loại tội phạm 

với xã hội. Đặc biệt, quan tâm biểu diễn phục vụ nhân dân ở những nơi xa trung 

tâm. 

5. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: 

- Kết hợp chiếu phim với tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan về 

phòng, chống tội phạm tại các địa phương nhất là khu vực xa trung tâm tỉnh. 

- Khai thác tìm nguồn phim, phóng sự... có nội dung tuyên truyền phòng 

chống tội phạm để in sao, nhân bản. 



6. Thư viện tỉnh 

 Giới thiệu sách, báo có nội dung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm 

phục vụ bạn đọc. Luân chuyển sách báo về các thư viện, tủ sách cơ sở phục vụ 

công tác tiếp cận thông tin của bà con nhân dân. 

7. Ban Quản lý di tích, Bảo tàng tỉnh 

 Lồng ghép tuyên truyền về PCTP trong các buổi tập huấn về công tác quản 

lý di sản văn hóa, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, tránh để xảy ra hiện 

tượng mất trộm, cắp cổ vật, bảo vật và các đồ thờ tự trong các di tích. 

8. Các phòng, ban, đơn vị khác thuộc Sở: 

Quán triệt nội dung các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước và 

nêu cao ý thức cảnh giác và đấu tranh phòng chống tội phạm cho cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động thuộc phòng, ban, đơn vị mình. Đồng thời căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền giáo dục về PCTP. 

9. Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố: 

 Tham mưu giúp UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức các 

hình thức tuyên truyền phù hợp để toàn dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của 

công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, 

tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác. Trong đó chú 

trọng lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền thông qua các 

cuộc mít tinh, diễu hành, băng zôn, khẩu hiệu, các hoạt động của các tổ chức chính 

trị - xã hội tại khu dân cư. 

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, 

phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Thực hiện chế độ báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Thanh tra Sở) 

để Sở tổng hợp báo cáo Công an tỉnh – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh. Mốc 

thời gian gửi báo cáo như sau: 

- Báo cáo Quý I (Từ 15/12/2019 đến 14/3/2020) gửi trước ngày 18/3/2020; 

- Báo cáo 6 tháng (Từ 15/12/2019 đến 14/6/2020) gửi trước ngày 18/6/2020; 

- Báo cáo 9 tháng (Từ 15/6/2020 đến 14/9/2020) gửi trước ngày 18/9/2020; 

- Báo cáo tổng kết năm 2020 (Từ 15/12/2019 đến 14/12/2020) gửi trước 

ngày 18/12/2020. 

 
Nơi nhận:  

- Công an tỉnh; (Để b/c) 
- Lãnh đạo Sở;  
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;      (để t/h) 

- Phòng VH-TT các huyện, thành phố; 

- Lưu: TTr, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

                 Đoàn Văn Hòa 
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