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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG QUYẾT TIẾN 

 

Số:       /KH - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quyết Tiến, ngày     tháng       năm 2020 

  

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg, ngày 13/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 

ngày 27/11/2019 của Quốc hội Khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, 

 của tòa án nhân dân và công tác thi hành án 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1637/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu về thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 

27/11/2019 của Quốc hội Khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của tòa án nhân dân và công 

tác thi hành án (Sau đây gọi tắt là Chương trình thực hiện Nghị quyết số 

96/2019/QH14). UBND phường Quyết Tiến ban hành Kế hoạch triển khai, thực 

hiện với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, 

chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án đã đề ra trong Chương 

trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 góp phần giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tôn trọng, bảo vệ quyền 

lợi hợp pháp của nhân dân. 

2. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân; xác định rõ nhiệm 

vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các các ngành, các đoàn thể 

phường trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi 

hành án. 

3. Xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm thực hiện từng nhiệm vụ 

cụ thể; trách nhiệm của tập thể, cá  nhân. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

II. MỤC TIÊU 

1. Bảo đảm 100 % các tố giác, tin báo về tội phạm đều được thụ lý, tỷ lệ giải 

quyết đạt trên 90%; 100 % các vụ việc có dấu hiệu tội phải được thụ lý điều tra, 

xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy 

định của pháp luật. 

2. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên các lĩnh vực. 

3. Quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 

người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người bị áp dụng biện pháp bắt buộc 

chữa bệnh. 
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III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền 

Thực hiện quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 96/2019/QH14 gắn với 

thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, công 

tác cải cách hành chính... Huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành và toàn dân 

trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.  

2. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật 

- Gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật với 

việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục những sơ hở, thiếu sót tội 

phạm có thể lợi dụng để hoạt động. 

- Tăng cường tuyên truyền, cử công chức tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng 

kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đổi mới nội 

dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

xây dựng, mở rộng các mô hình về phòng chống tội phạm về an ninh, trật tự ở cơ 

sở, như: “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng người” ..., giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong 

nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành vụ việc phúc tạp, “điểm nóng” về an 

ninh, trật tự. Có biện pháp bảo vệ người tố cáo, kịp thời động viên, khen thưởng 

người có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn tổ dân phố, 

nhất là đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, đối tượng được áp dụng biện pháp 

giáo dục tại phường, người nghiện ma túy ... 

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa 

nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội. 

3. Đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật 

 - Nâng cao hiệu quả công tác năm tình hình, chủ động xây dựng, triển khai 

các chương trình, kế hoạch chuyên đề, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các 

loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để 

gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm lừa đảo, chiếm 

đoạt tài sản; Các biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh cầm 

đồ, dịch vụ tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; phát hiện, xử lý 

nghiêm các hoạt động siết nợ, đòi nợ thuê, băng nhóm đòi nợ có tính chất “xã hội 

đen”, “ bảo kê” vi phạm pháp luật. 

 - Thường xuyên rà soát xác định các điểm nóng về tội phạm, trật tự an toàn 

xã hội; huy động sực mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân ở cơ sở, 

giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về trật 

tự, an toàn xã hội. 

 4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp  

 Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách 

hành chính. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện về an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ. 

 5. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thi hành án 
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 - Triển khai thi hành nghiêm Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Phân công 

trách nhiệm cụ thể trong các lực lượng trong giám sát, giáo dục người được hưởng 

án treo, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú, người chấp hành án phạt cải tạo không 

giam giữ, người bị cấm đi khỏi nơi trú, người bị tước một số quyền công dân; 

Quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được 

tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

 - Phối hợp với cơ quan thi hành án xác minh định kỳ các vụ việc chưa có 

điều kiện thi hành, áp dụng các biện pháp để truy tìm tài sản, thu hồi tiền, tài sản bị 

chiếm đoạt, kê biên tài sản để bảo đảm thi hành án. 

 - Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng 

đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, công an phường. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Cán bộ, công chức phường có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm 

vụ trong kế hoạch theo chức trách nhiệm vụ được giao. 

2. Giao công an phường chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 

tổng hợp kết quả báo cáo UBND phường, Công an thành phố theo quy định. 

3. Kinh phí triển khai thực hiện Chương trình bố trí trong dự toán chi ngân 

sách nhà nước hằng năm của phường (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg, ngày 

13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 

số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội Khóa XIV về công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của tòa 

án nhân dân và công tác thi hành án của UBND  phường Quyết Tiến./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố Lai Châu (phòng TP thành phố); 

- Ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể phường; 

- Cán bộ, công chức phường; 

- Tổ trưởng các tổ dân phố; 

- Lưu Vt. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Tạ Tiểu Tần 
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