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BÁO CÁO 

Sơ kết năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020                  

của Thủ tướng Chính phủ 

                           

                                    Kính gửi: Công an tỉnh Hưng Yên. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh; 
Công văn số 1644/CAT-PC02  ngày 17/6/2022 của Công an tỉnh về sơ kết năm 
thứ 2 thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sở Nông 
nghiệp và PTNT báo cáo Sơ kết năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg (thời 
gian từ ngày 25/5/2021 đến 24/5/2022) như sau:  

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 

Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 24/5/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT không 
nhận được thông tin, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 
tài sản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. 

II. KẾT QUẢ NĂM THỨ 2 THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTg 

1. Công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện 

 Thông qua các cuộc họp giao ban, Lãnh đạo Sở tiếp tục quán triệt, triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 
Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh đến lãnh đạo các 
phòng, đơn vị thuộc Sở, yêu cầu các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện các nội 
dung được giao tại Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND tỉnh. 

 Tổ chức thực hiện Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 
16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 
22/10/2010 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia 
phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

2. Công tác tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Tiếp tục chỉ đạo cán bộ CCVC và người lao động trong ngành thực hiện  
nghiêm túc Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục 
đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 
hình mới”; Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ tỉnh 
ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về “Tăng 



2 
 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
trong tình hình mới”; các Chương trình, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội 
phạm; các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm 
và vi phạm pháp luật,... Qua đó đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, đề cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời 
tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng 
ngừa, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng góp phần bảo đảm 
quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân. 

 3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, 
hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng ngừa lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản 

Để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo đảm 
an ninh, trật tự trong lĩnh vực ngành quản lý, nhất là lĩnh vực kinh doanh, 
thương mại điện tử, trong thời gian qua. 

- Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt các Văn bản 
chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về Chiến lược quốc gia phòng, 
chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo 
của Chính phủ, của tỉnh. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược, 
các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức của sở triển khai thực hiện 
công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, đặc biệt là trong lĩnh 
vực an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Tuyên truyền thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ 
bí mật Nhà nước, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 
quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; đấu tranh, ngăn chặn kịp 
thời các âm mưu, hoạt động lợi dụng hợp tác đầu tư, hợp đồng kinh tế để xâm 
phạm an ninh, trật tự. Đấu tranh phòng, chống nội gián và triển khai có hiệu quả 
các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, khắc phục sơ hở, không để các thế lực thù 
địch, phản động và các đối tượng lợi dụng gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.  

- Tăng cường tuyên truyền theo các chuyên mục, chuyên đề về phòng, 
chống tội phạm trong lĩnh vực Nông nghiệp phát tiển nông thôn trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, chú trọng tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức 
tạp, nhạy cảm về an ninh trật tự có nguy cơ xâm hại đến công trình thủy lợi; tăng 
cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm trong lĩnh vực quản lý an toàn VSTP. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải 
cách hành chính, phục vụ kịp thời nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân 
nhằm phòng ngừa các hành vi tham nhũng xảy ra trong đơn vị; Thực hiện 
nghiêm các giải pháp phòng, chống tham nhũng lãng phí và triển khai có hiệu 
quả các kế hoạch công tác. 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 
toàn cơ quan tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động trong công 
tác đấu tranh phòng chống tội phạm; nêu gương điển hình tiên tiến trong phòng 
chống tội phạm lồng ghép với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”...gắn với 
công tác phòng chống dịch Covid-19. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, 
ngăn chặn tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cơ quan, đơn vị 
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thuộc Sở. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực 
lượng Công an với cơ quan; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bảo 
vệ, các tổ chức đoàn thể, chính trị trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức như: kết hợp tại 
các cuộc họp cơ quan, giao ban hàng tháng, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, qua trang 
thông tin điện tử của Sở và triển khai kế hoạch hướng dẫn đến các phòng và các 
đơn vị trực thuộc, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện, phối hợp trong đảm bảo 
an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ 
Hùng Vương, dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, … 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân phổ biến các quy định về 
điều kiện sản xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm 
nông lâm thủy sảnvà bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm tuân thủ nghiêm các 
quy định của pháp luật. Đặc biệt là các tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến các 
sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy 
định, đảm bảo không xử dụng chất cấm trong chăn nuôi chế biến, Nghị định số 
80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ hướng dẫn kiểm soát các hoạt 
động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước; Nghị định số 58/2003/NĐ-
CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, 
vận chuyển, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần và các văn bản pháp luật khác có liên quan; các nghị 
định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn 
vệ sinh thực phẩm và vật tư nông nghiệp; … 

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh không sản xuất, nhập khẩu, đưa vào lưu thông trên thị trường, buôn bán 
hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại; tuyên truyền, phổ biến 
để người dân không tiếp tay cho các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 
kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm. 

  4. Công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong 
phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

 - Thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, 
công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn. Toàn bộ quy trình thực hiện thủ tục hành chính của Sở đã 
được cập nhật lên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh để phục vụ việc tiếp nhận, 
giải quyết và trả kết quả TTHC. Các bước tiếp nhận và giải quyết TTHC được thực 
hiện tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

 - Thường xuyên giáo dục, chính trị, tương tưởng cho đội ngũ CBCCVC và 
người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở; cử CBCCVC tham gia các lớp bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật, lý luận chính trị, nghiệp vụ, đạo đức công vụ nhằm 
nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong thi hành công vụ, 
góp phần phòng ngừa, đấu tranh đối với các hoạt động phạm tội. 

 5. Công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

 Trong kỳ báo cáo, Sở không có vụ việc phải xử lý liên quan đến lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản. 
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III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, giữ gìn an ninh trật 
tự, an toàn xã hội trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở được Lãnh đạo Sở đặc biệt 
quan tâm, thường xuyên quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước về 
công tác phòng, chống tội phạm pháp luật cũng như công tác giáo dục tư tưởng, 
chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ CCVC và người lao động trong ngành 
nên trong thời gian qua tại Sở không có vụ việc phải xử lý liên quan đến lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn, vướng mắc  

 - Kinh phí phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành 
pháp luật còn hạn chế. 

 - Lực lượng thanh tra Sở mỏng, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác 
thanh tra, kiểm tra. 

 - Tình trạng tổ chức, cá nhân lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện 
hành vi vi phạm ngày càng tinh vi. 

- Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc trao đổi 
thông tin, phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật chưa 
được thường xuyên. 

 2. Đề xuất, kiến nghị 

- Tăng cường tuyên tuyền, phố biến chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ 
pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng, chống 
vi phạm pháp luật và tội phạm trên tất cả các lĩnh vực, phát huy sức mạnh tổng 
hợp của toàn xã hội, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong công tác phát 
hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. 

  - Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, 
công chức, viên chức làm công tác thanh tra, kiểm tra để có đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức đủ mạnh, trình độ năng lực vững vàng. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc trao 
đổi thông tin, phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật.  

 Sở Nông nghiệp gửi Công an tỉnh tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

 

  Nơi nhận:     
 - Như trên; 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Các phòng, đơn vị; 

 - Lưu: VT 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Lê Trung Cần 
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