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BÁO CÁO 
Sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng 

chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2019 
 

 

Thực hiện Công văn số 1531/BCĐ-CAT ngày 3/5/2019 của Công an tỉnh 
về việc Sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng 
chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông báo 
cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 
1. 1 Công tác quản lý nhà nước về định hướng thông tin, tuyên truyền  
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 trên địa bàn tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành 
phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trong đó có nội dung về phòng 
chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao.  

Trong 6 tháng đầu năm 2019, xây dựng được 02 văn bản định hướng 
tuyên truyền cho các cơ quan báo chí địa phương, phòng Văn hóa và Thông tin 
các huyện, thành phố: 

+ Công văn số 152/STTTT-TTBCXB ngày 31/01/2019 Tuyên truyền 
phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; 

+ Công văn số 374/STTTT-TTBCXB ngày 26/3/2019 Tuyên truyền 
phòng, chống mua bán người năm 2019. 

1. 2 Kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 
Các cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch tuyên truyền của tỉnh và văn bản định hướng 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 phòng chống tội phạm, phòng chống 
ma túy và phòng chống mua bán người, xây dựng chuyên đề, chuyên mục, phản 
ánh kịp thời các vụ việc, sự kiện xảy ra trên địa bàn tỉnh.  

Nội dung tuyên truyền, phản ánh đầy đủ về thực hiện các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống 
ma túy và phòng chống mua bán người như Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 
22/10/2010 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội 
phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30/5/2015 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm 
pháp luật và tội phạm; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 7/10/2011 của UBND 
tỉnh về thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống và kiểm soát ma túy đến 
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năm 2020; Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 23/12/2017 của UBND tỉnh 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... Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu 
dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt công tác phòng chống tội 
phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người; 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 
truyền hình “Vì chủ quyền an ninh biên giới” phát sóng 2 chuyên mục/tuần. 

- Báo Lạng Sơn tiếp tục duy trì chuyên mục “Vì an ninh Xứ Lạng”(4 
chuyên mục/ tháng); “Quốc phòng toàn dân” (2 chuyên mục/ tháng); Phối hợp 
với Sở Tư pháp tuyên truyền về thực hiện các quy định pháp luật về phòng 
chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người trên chuyên 
mục “Thông tin pháp luật” (04 chuyên mục/tháng). 

(Số liệu tin, bài truyên truyền các cơ quan báo chí đã có báo cáo riêng) 
- 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 tiếp tục duy trì các chuyên mục 
“Phòng, chống tội phạm”, chuyên mục “Phòng, chống ma túy” và chuyên mục 
“Phòng, chống mua bán người”. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã 
biên tập và đăng tải được 34 tin, bài và ảnh có nội dung về phòng chống tội 
phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người được dẫn từ các nguồn 
Baolangson.vn; Chinhphu.vn; Langsontv.vn; Langson.gov.vn… 

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 
2.1  Kết quả đạt được  
Các cơ quan báo chí của tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thành phố đã tổ chức thông tin, tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, của Sở Thông tin và Truyền thông, các hoạt động tuyên tuyền đã 
góp phần nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của nhân dân trong công tác đấu 
tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán 
người; tích cực xây dựng đời sống văn hóa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.    

2.2  Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 
Số lượng tin, bài ảnh về đề tài này chưa nhiều, chưa khai thác, tổ chức 

được các đặc trưng riêng của các loại hình báo chí cho công tác thông tin, tuyên 
truyền đối với từng đối tượng tuyên truyền, vận động. Chưa có phóng viên 
chuyên trách cho công tác này. 

Giữa các cơ quan báo chí của tỉnh chưa có sự phối hợp, liên kết trong 
công tác thông tin, tuyên truyền. Sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, cơ 
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quan định hướng tuyên truyền và các cơ quan báo chí chưa chặt chẽ và thường 
xuyên… 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 
Tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị triển khai công tác thông tin 

tuyên truyền theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo 138 tỉnh. 

 Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Sơ kết công tác phòng chống tội 
phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 
2019 để Công an tỉnh tổng hợp./. 

 
 

  Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Công an tỉnh; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, TTBCXB.  

  
  

 
 

 Lê Hải Yến 
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