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BÁO CÁO
Sơ kết công tác phòng chống tội phạm,
phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người
6 tháng đầu năm 2018 lĩnh vực thông tin và truyền thông
Kính gửi: Công an tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện Công văn số 1477/CAT-PV11 ngày 07/5/2018 của Công an tỉnh
Lạng Sơn về việc sơ kết công tác phòng chống tội phạm (PCTP), phòng chống
ma túy (PCMT), phòng chống mua bán người (PCMBN) 6 tháng đầu năm 2018.
Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình và kết quả triển khai, thực
hiện như sau:
1. Tình hình triển khai
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phòng
chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, xây dựng các văn bản hướng dẫn, định
hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tỉnh,
phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành
phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền với các nội dung về PCTP,
PCMT, PCMBN theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung tại đơn vị như:
tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử, đăng tải các văn bản chỉ đạo,
điều hành có nội dung về PCTP, PCMT, PCMBN; các tin, bài có nội dung phản
ánh về PCTP, PCMT, PCMBN 1.
Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh
về việc thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 2025 và định hướng đến năm 2030", Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp
với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch thực
hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp
luật và tội phạm trên mạng Internet giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến
năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày
23/12/2017 của UBND tỉnh).
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Kế hoạch số 07/KH-CĐCS ngày 27/3/2018 về việc triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tội
phạm, mua bán người, phòng, chống ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS trong đoàn viên, người lao động
năm 2018.
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Trong lĩnh vực được giao quản lý, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực
hiện rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản QPPL đã hết hiệu
lực/hết hiệu lực một phần trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó,
hiện đơn vị đang chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu xây dựng Dự thảo
Quy chế phối hợp phòng chống tội phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trình UBND tỉnh.
2. Kết quả thực hiện
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng
03 văn bản định hướng tuyên truyền gửi các cơ quan: Báo Lạng Sơn, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các
huyện, thực hiện tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống
ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2018.2
Các cơ quan Báo chí, đài Phát thanh - Truyền hình trên địa bàn tỉnh đã bám
sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch tuyên
truyền của tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông, chủ động xây dựng kế hoạch
tuyên truyền phối hợp với các ngành chức năng liên quan đến công tác PCTP,
PCMT và PCMBN xây dựng chuyên đề, chuyên mục, phản ánh kịp thời các vụ
việc, sự kiện xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền công tác kiểm tra, kiểm soát
của ngành chức năng đối với các loại tội phạm, nhằm kiềm chế, ngăn chặn, kiên
quyết đẩy lùi các loại tội phạm đang có nguy cơ diễn ra ngày càng phức tạp
trong đời sống xã hội hiện nay, kết quả cụ thể:
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục “Vì an ninh Xứ
Lạng”; chuyên mục “Sức khỏe và đời sống”; chuyên mục “Pháp luật với cuộc
sống” phát sóng trên truyền hình và phát thanh 1 chuyên mục/tuần; chuyên mục
trueyèn hình “Vì chủ quyền an ninh biên giới” phát sóng 2 chuyên mục/tuần.
- Báo Lạng Sơn tiếp tục duy trì chuyên mục “Sức khỏe cộng đồng” (4
chuyên mục/ tháng); “Quốc phòng toàn dân” (2 chuyên mục/ tháng).
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện biên tập các văn
bản, tin bài về chủ đề này tuyên truyền lồng ghép trong các chương trình truyền
thanh, phát thanh tại địa phương.
- Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh đã biên tập và đăng tải được: 28 tin, bài
và ảnh có nội dung về PCTP, PCMT, PCMBN được dẫn từ các nguồn như:
+ Baolangson.vn: 03 tin PCMT, 01 tin PCMBN;
+ Chinhphu.vn: 02 tin PCMT;
+ Langsontv.vn: 02 tin PCMT, 02 tin PCMBN, 09 tin PCTP;
+ Tiengchuong.vn: 02 tin PCMT, 03 tin PCMBN;
+ Langson.gov.vn: 01 tin PCMT, 01 tin PCMBN, 01 tin PCTP;
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Các văn bản số: 1267/STTTT-TTBCXB ngày 25/12/2017 về việc tuyên truyền Chỉ thị số 39/CTTTg; 99/STTTT-TTBCXB ngày 22/01/2018; 192/STTTT-TTBCXB ngày 27/02/2018 Tuyên truyền
công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2018.
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+ Bienphong.com.vn: 01 tin PCMBN.
Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai và thực hiện công
tác PCMT, PCTP, PCMBN 6 tháng đầu năm 2018 để Công an tỉnh tổng hợp./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Quang Huy
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