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DỰ ÁN
Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá t hực hiện
Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1820/QĐ-MTTW-BTT ngày 19 tháng 3 năm 2013
của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
I. CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN

1. Căn cứ văn bản của Đảng, Nhà nước
- Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự
đ
lãnh ạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới .
- Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình mới.
- Nghị quyết số 13/2011/QH13 ngày 09/11/2011 của Quốc hội về Chương
trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2011- 2015.
- Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu
Quốc gia.
- Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt các danh mục Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai
đoạn 2012 - 2015.
- Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015;
trong đó có Dự án 6 về “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám
sát đánh giá thực hiện Chương trình”.
2. Sự cần thiết của Dự án
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã
phối hợp với ngành Công an, các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, vận
động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, với trọng tâm thực hiện Đề án
01-138/CP về “Phát động toàn dân tham gia phòng, ngừa phát hiện tố giác tội
phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân
cư” (gọi tắt là Đề án 01-138/CP) đã mang l ại nhiều kết quả thiết thực. Trong 5
năm thực hiện Đề án giai đoạn (2006 - 2010) đã vận động nhân dân cung cấp gần
5 triệu nguồn tin tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật; giúp các cơ quan chức
năng phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời hàng triệu vụ vi phạm pháp luật,
trong đó có nhiều vụ án hình sự; phối hợp cảm hoá, giáo dục tại cộng đồng dân cư
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208.670 lượt người vi phạm pháp luật, trong đó trên 50% người đã có chuyển biến
tiến bộ; xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình nhân dân tham gia phòng, chống
tội phạm…tạo nền móng cơ bản cho công tác phòng ngừa, phát sinh tội phạm ở cơ
sở.
Cơ quan thường trực phòng, chống tội phạm các cấp từng bước được kiện toàn đáp
ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo cùng cấp trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phối hợp tham mưu với lãnh đạo
Bộ Công an chỉ đạo triển khai thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao, Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; xây dựng hệ thống thông tin
quốc gia quản lý về tội phạm trong toàn quốc phục vụ, đáp ứng hàng vạn nhu cầu tra cứu
thông tin liên quan đến tội phạm phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý nhanh các vụ án trọng điểm,
vụ án đặc biệt nghiêm trọng….
Tuy nhiên, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và quá trình hội
nhập, nhiều vấn đề phát sinh từ việc di cư, đô thị hoá, tình trạng thiếu việc làm;
công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực: đất đai, trật tự đô thị, an sinh xã hội
còn nhiều yếu kém; một bộ phận nhân dân có lối sống buông thả, nhất là thanh,
thiếu niên. Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm có nơi chưa mạnh
mẽ, việc tuyên truyền còn hạn chế nên nhân dân chưa tích cực tham gia vào công
tác phòng, chống tội phạm.
Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ yếu sau:
- Cấp uỷ, chính quyền nhiều nơi chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
liệt;
chưa phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác
quyết
phòng, chống tội phạm, nhất là việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận
và các đoàn thể nhân dân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, người có uy tín
trong cộng đồng tôn giáo.
- Sự phối hợp giữa các lực lượng trực tiếp phòng, chống tội phạm ở nhiều nơi
còn yếu; hiệu quả của công tác phòng ngừa tội phạm do nguyên nhân xã hội còn thấp.
Đề án 01 -138/CP tuy đã được triển khai đến nhiều địa bàn khu dân cư, song vẫn chưa
được đồng đều, nhất là các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Công tác tuyên
truyền, vận động chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn đặt ra.
- Công tác tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng các mô hình,
điển hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự chưa
thực hiện thường xuyên, việc hỗ trợ nội dung, kinh phí hoạt động của các mô hình
này còn hạn chế. (Theo thống kê h iện nay cả nước có trên 700 loại mô hình được
thể hiện dưới nhiều tên gọi khác nhau).
- Cơ quan thường trực quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng,
chống tội phạm tuy đã được kiện toàn, quan tâm đầu tư, song còn nhiều hạn chế,
bất cập: biên chế cán bộ chuyên trách còn mỏng; phương tiện, trang thiết bị phục
vụ công tác còn nhiều khó khăn.
- Kinh phí cấp cho cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án 01 -138/CP gặp
nhiều khó khăn, nhất là ở cơ sở, địa bàn khu dân cư. Vì vậy đã hạn chế rất nhiều đến
hiệu quả thực hiện chương trình nói c hung và thực hiện Đề án nói riêng.
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Từ căn cứ nêu trên để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục thiếu
sót qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Đề án 01 -138/CP của giai đoạn trước,
sau khi thống nhất với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan; Ban Thường
trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng Dự án “Tăng cường công
tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá t hực hiện chương trình
mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015" (sau đây
gọi tắt là Dự án 6).
II. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
1. Mục tiêu chung
- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
nhân dân, Công an các cấp và các ngành có liên quan nhằm phát huy sức mạnh của
toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa
phạm tội do nguyên nhân xã hội, với trọng tâm xây dựng môi trường xã hội an toàn
về an ninh trật tự ngay từ mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.
- Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm
với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong công tác bảo đảm an
ninh trật tự, từng bước chuyển hóa và giảm dần các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
tại cơ sở.
2. Mục tiêu cụ thể
- Góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa phạm tội, phấn đấu hàng năm: Hầu
hết số người vi phạm pháp luật hình sự, người chấp hành xong án phạt tù được gia
đình, c ộng đồng dân cư bảo lãnh, giúp đ ỡ, cảm hóa, giáo dục; trong đó có ít nhất 60%
đối tượng tiến bộ.
- Từng bước chuyển hóa và giảm dần các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại
cơ sở. Hàng năm mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất một khu dân cư đạt chuẩn
an toàn về an ninh, trật tự hoặc chuyển đổi làm giảm cơ bản tình hình tội phạm tại ít
nhất một khu dân cư phức tạp về an ninh, trật tự.
- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho những người trực tiếp tuyên
truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Phấn đấu hết
năm 2015: 100% cán bộ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, người đứng đầu
của các tổ chức thành viên Mặt trận; cán bộ các ngành có liên quan ở cấp xã; Ban
công tác Mặt trận, Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức thành viên ở cộng đồng dân cư
được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng,
chống tội phạm.
- Xây dựng và triển khai hệ thống chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện Chương
trình và tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí Chương trình th ống nhất trên toàn quốc.
- Tăng cường năng lực giám sát, đánh giá, quản lý, điều hành thực hiện Dự án
và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của cơ quan thường
trực, cơ quan chủ trì Dự án, cơ quan quản lý Chương trình các c ấp.
3

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
A. ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA
PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức pháp
luật và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên phương
tiện thông tin đại chúng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
nhân dân
1.1. Nội dung, đối tượng và địa bàn tuyên truyền, vận động:
- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức vận động nhân dân, gia đình, cơ quan,
trường học, khu dân cư ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm.
- Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc nói chung, phòng chống tội phạm nói riêng; gương quần chúng nhân
dân tham gia phòng, chống tội phạm, nhất là những người lầm lỗi nay đã tiến bộ
tích cực tham gia phong trào; những người có nguy cơ phạm tội, tái phạm tội.
- Chú trọng tuyên truyền các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và các vùng giáp ranh, biên giới, hải đảo.
1.2. Hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động:
- Tuyên truyền trên các đài, báo và các phương tiện truyền thông; xây dựng
các chuyên mục, chuyên đề về phòng, chống tội phạm, thiết lập đường dây nóng
tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật...
- Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt khu dân cư, câu lạc bộ; các hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; các cộng tác viên, tuyên
truyền viên, các tổ, nhóm nòng cốt tại khu dân cư. Coi trọng vận động trực tiếp,
tuyên truyền miệng đến từng gia đình, từng người dân, nhất là những người có
nguy cơ phạm tội, tái phạm tội.
- Tuyên truyền thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, tôn vinh, biểu dương
các điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm, trọng tâm vào dịp
tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8) và “Ngày hội Đại đoàn
kết toàn dân tộc ở khu dân cư” (18/11) hàng năm.
- Tổ chức các hội diễn văn nghệ, hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về
phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Mặt trận Tổ quốc phối hợp với ngành Công an tổ chức biên soạn tờ rơi, tờ
gấp, tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tội phạm phát hành đến những địa bàn
khu dân cư phức tạp về an ninh trật tự.
2. Động viên nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm; gắn phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện quy ước, hương ước của
cộng đồng dân cư

2.1. Tiếp tục xây dựng các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm
và tệ nạn xã hội:
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- Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô
hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh trật tự: “Khu dân cư an toàn”, “Tổ
liên gia an toàn”, “Tổ tự quản”… làm nòng cốt cho công tác phòng ngừa phát sinh
tội phạm tại cơ sở, địa bàn dân cư.
- Coi trọng tiêu chí: Hộ gia đình, Khu dân cư, xã, phư ờng, thị trấn, cơ quan,
đơn vị an toàn về an ninh trật tự và tiêu chí không phát sinh tội phạm trong việc
bình xét và công nhận các danh hiệu thi đua trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
2.2. Xây dựng, củng cố, duy trì các hình thức tiếp nhận và xử lý thông tin
phát hiện, tố giác người vi phạm pháp luật và tội phạm qua "Đường dây nóng",
“Số điện thoại nóng”, "Hòm thư tố giác tội phạm”:
- Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan xây dựng cơ
chế khuyến khích, bảo đảm an toàn cho người tố giác tội phạm; quy định trách
nhiệm của ngành chức năng trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin phát hiện, tố giác
tội phạm.
- Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên chủ trì vận động đoàn
viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh tội phạm và
vi phạm pháp luật; đặc biệt với tội phạm hình sự, cướp của giết người, tàng trữ ma
tuý, tham nhũng, buôn l ậu, mua bán, mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em và các tệ
nạn xã hội...
- Tổ chức các hình thức hướng dẫn, động viên người phạm tội đang lẩn
trốn ra tự thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.
- Công an cơ sở phối hợp với Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận
và Trưởng các Chi hội đoàn thể trong việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý
tạm trú, tạm vắng tại khu dân cư.
3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an
cùng cấp có biện pháp cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi
- Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt
biện pháp giáo dục cho những người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã theo
quy định tại Nghị định 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ, tái hoà
nhập cộng đồng cho những người chấp hành xong án phạt tù theo quy định tại
Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ.
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, gia đình bảo lãnh, cam kết quản lý,
giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, người bị áp dụng
các biện pháp giáo dục bắt buộc; phối hợp giúp đỡ và quản lý những người bị quản
chế, cấm cư trú, cải tạo không giam giữ, bị kết án tù nhưng cho hưởng án treo không
để họ tái phạm tội.
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- Các đoàn thể quần chúng tổ chức cho đoàn viên, hội viên đăng ký không
để cho con em mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; đăng ký nhận giúp đỡ,
giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng.
- Cùng với chính quyền và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, củng
cố, khuyến khích các cơ sở dạy nghề giải quyết việc làm để giúp đỡ người phạm tội
tái hoà nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống.
- Các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức tuyên truyền gương người
tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu trong công tác cảm hoá, giáo dục người lầm
lỗi tại cộng đồng.
- Khuyến khích, động viên, giúp đỡ người lầm lỗi tham gia công tác phòng,
chống tội phạm và tệ nạn xã hội và các hoạt động xã hội khác tại cộng đồng dân cư.
- Vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận người đã chấp hành
xong án phạt tù vào làm việc, tạo cho họ có thu nhập, sớm ổn định cuộc sống.
4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm về công tác
tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm
pháp luật
4.1. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng:
- Tập huấn triển khai thực hiện Dự án 6 từ Trung ương đến cơ sở, nhất là cách
thức tổ chức các hoạt động thực hiện dự án ở địa bàn khu dân cư.
- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật và các chủ trương của Đảng, Nhà
nước về công tác phòng, chống tội phạm; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân
tham gia phòng, chống tội phạm. Trọng tâm tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân ở cấp xã, khu dân cư.
- Các ban, ngành chức năng phối hợp tham gia thực hiện dự án chủ động có kế
hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác tuyên truyền vận
động về phòng, chống tội phạm gắn với các hoạt động chuyên môn của ngành mình.
4.2. Đối tượng tập huấn, bồi dưỡng:
4.2.1. Đối tượng tập huấn, bồi dưỡng của Trung ương:
- Cán bộ của các cơ quan Trung ương trực tiếp tham gia Dự án.
- Cán bộ Mặt trận và Công an cấp tỉnh trực tiếp tham gia Dự án.
- Tuyên truyền viên, cộng tác viên, thành viên đội công tác xã hội tình nguyện.
- Cán bộ các huyện, xã, khu dân cư làm điểm của Trung ương.
4.2.2. Đối tượng tập huấn, bồi dưỡng của địa phương:
- Cán bộ các huyện, xã, khu dân cư làm điểm của địa phương.
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- Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố hoặc tương đương, Trưởng bản; chức sắc,
chức việc tôn giáo, người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong phòng, ch ống tội
phạm; thành viên đội tình nguyện công tác xã hội.
- Củng cố và xây dựng lực lượng cộng tác viên, báo cáo viên, tuyên truyền
viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật ở cơ
sở, khu dân cư. Chú ý theo đặc thù của từng vùng, từng miền; chú trọng phát huy
vai trò của các trưởng bản, chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, người có uy tín
tại cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm.
4.3. Tổ chức các đợt khảo sát, trao đổi kinh nghiệm phòng ngừa tội phạm,
thúc đẩy thực hiện hiệu quả Dự án:
- Hàng năm tổ chức các đợt khảo sát việc triển khai thực hiện Dự án 6 ở một
số địa phương; tổ chức các hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện Dự án
giữa các địa phương, giữa các vùng miền.
- Cơ quan chủ trì Dự án phối hợp với cơ quan quản lý Chương trình tổ chức
một số cuộc khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm phòng ngừa tội phạm ở ngoài nước.
5. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình nhân dân tham gia phòng,
chống tội phạm theo vùng miền; làm chuyển biến địa bàn phức tạp về an ninh
trật tự
- Xây dựng chỉ đạo điểm về phòng, chống tội phạm theo vùng, miền gắn với
việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên cơ sở ưu tiên địa bàn trọng
điểm. Củng cố và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả tại
cộng đồng dân cư: “Khu dân cư không có tội phạm", “Gia đình không có ngư ời
mắc tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư an toàn lành mạnh”, mô hình câu lạc bộ: “Câu lạc
bộ phòng chống tội phạm”, “Câu lạc bộ pháp luật" và các mô hình tự quản phòng,
chống tội phạm như: “Gia đình, dòng họ tự quản”, “Tổ liên gia”, “Tổ tự quản” về
phòng, chống tội phạm.
- Tại những nơi làm điểm tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
+ Xây dựng và tổ chức hoạt động của "Nhóm nòng cốt", củng cố "Câu lạc bộ
phòng, chống tội phạm"; từng bước xây dựng tủ sách pháp luật tại khu dân cư
nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia hoạt động, tìm hiểu nắm vững pháp luật
để đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật ngay tại cộng đồng dân cư.
+ Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền, vận động phòng,
chống tội phạm như: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về pháp luật phòng, chống tội
phạm; tuyên truyền miệng, phát hành tờ rơi, tờ gấp về phòng, chống tội phạm.
+ Xây dựng, củng cố hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm,
vi phạm pháp luật của nhân dân (hòm thư t ố giác; đường dây nóng...).
+ Tiếp tục bổ sung nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào quy
ước, hương ước của cộng đồng dân cư.
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+ Tổ chức cho các khu dân cư, hộ gia đình, ngư ời dân ký cam kết không có
người phạm tội và vi phạm pháp luật.
+ Tổ chức thăm hỏi, động viên những người phạm tội hoàn lương trở về tái
hoà nhập cộng đồng.
+ Tổ chức các buổi họp giao ban của Nhóm nòng cốt để triển khai thực hiện
các hoạt động phòng, chống tội phạm tại khu dân cư. Tổ chức các buổi họp tổ dân
phố, cụm dân cư; các buổi sinh hoạt tập thể để tuyên tuyền về công tác phòng,
chống tội phạm.
6. Hàng năm phối hợp tổ chức các đợt cao điểm toàn dân tham gia phòng,
chống tội phạm; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng
- Hàng năm, tổ chức các đợt cao điểm toàn dân tham gia phòng, chống tội
phạm nhân dịp sự kiện quan trọng, trọng tâm vào dịp tổ chức “Ngày hội toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8) và “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư
(18/11). Việc tổ chức các đợt cao điểm được tiến hành đồng loạt từ các khu dân cư,
cơ sở (xã, phường, thị trấn, đơn vị, cơ quan, trường học…).
- Định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những mô hình tốt, tuyên
truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân ra diện rộng.v.v...
B. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH M ỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

1. Tăng cường năng lực tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đấu tranh
phòng, chống tội phạm
- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành giữa Bộ Công an - cơ
quan quản lý Chương trình với Mặt trận Tổ quốc và các Bộ, ngành trong lãnh đạo,
chỉ đạo, quản lý và điều hành các Dự án thuộc Chương trình.
- Thực hiện tốt công tác nắm tình hình tội phạm, kịp thời tham mưu với
Đảng, Chính phủ có chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết.
- Tham mưu đề xuất chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh
làm giảm các loại tội phạm, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Chương trình.
- Theo dõi và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương
trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm.
- Tổ chức khảo sát kinh nghiệm đấu tranh, phòng, chống các loại tội
phạm trong và ngoài nước. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả, tiến độ
thực hiện các Dự án thuộc Chương trình.
- Định kỳ phối hợp tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” từ
cơ sở, khu dân cư. Thông qua diễn đàn lấy ý kiến góp ý xây dựng lực lượng Công
an nhân dân trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân
phục vụ”.
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2. Nâng cao hiệu quả giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
- Tăng cường công tác tự kiểm tra đánh giá, giám sát việc thực hiện các
mục tiêu, nhiệm vụ, các Dự án thuộc Chương trình tại các bộ, ngành, địa phương.
- Tham mưu với Ban Chỉ đạo 138/CP các cấp tổ chức các đợt kiểm tra, giám
sát để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc,
trong quá trình tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình và các Dự án
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.
- Định kỳ sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình m ục tiêu
Quốc gia phòng, chống tội phạm.
- Khảo sát thực trạng về cơ chế quản lý giám sát thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ, các Dự án của Chương trình t ại các bộ, ngành và địa phương.
- Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình.
- Khảo sát về định mức, cơ chế quản lý, điều hành phân bổ kinh phí thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm tại các bộ, ngành, địa
phương; xây dựng bộ tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí của Chương trình.
3. Tăng cường năng lực của cơ quan thường trực quản lý Chương
trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm các cấp đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ
- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, củng cố Cơ quan thường trực giúp việc
Ban Chỉ đạo 138/CP ở Trung ương và đội ngũ cán b ộ chuyên trách thuộc Công
an các tỉnh, thành phố làm nhiệm vụ thường trực, giúp việc Ban chỉ đạo
138/CP các cấp trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục
tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm trên toàn quốc.
- Tập huấn, giao ban trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực quản lý,
kiểm tra, đánh giá, giám sát cho đội ngũ cán b ộ quản lý Chương trình các cấp.
- Tham mưu đề xuất hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cần thiết
phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực, giúp việc Ban Chỉ
đạo 138/CP Trung ương và Ban Chỉ đạo 138/CP cấp tỉnh.
4. Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền
Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm
- Tập trung tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Tuyên truyền phố biến các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để
quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, thông tin cho cơ
quan chức năng ngăn chặn, xử lý.
- Gương điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc; phòng, chống tội phạm; những người lầm lỗi tiến bộ tích cực tham gia
phát triển kinh tế, xây dựng Phong trào.
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IV. CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Cơ quan chủ trì Dự án:
Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Cơ quan phối hợp thực hiện dự án: Bộ Công an.
3. Cơ quan tham gia thực hiện dự án: Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc
phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Tư
pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông
dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Người
Cao tuổi Việt Nam và các tỉnh, thành phố trong cả nước.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Kinh phí thực hiện Dự án
Dự án do ngân sách Nhà nước cấp và được phê duyệt tại Quyết định số
1217/QĐ-TTg ngày 6/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến 817 tỷ đồng từ
kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm;
trong đó nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương 567 tỷ đồng, nguồn vốn
của địa phương 250 tỷ đồng.
2. Lập dự toán và phân bổ kinh phí thuộc ngân sách Trung ương
- Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lập dự toán kinh
phí thực hiện Dự án 6. Dự toán kinh phí thực hiện Dự án bao gồm cả kinh phí của
các cơ quan Trung ương và kinh phí Trung ương phân bổ cho địa phương gửi Bộ
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cân đối báo cáo Thủ tướng Chính
phủ trình Quốc hội xem xét quyết định.
- Việc phân bổ kinh phí hàng năm thực hiện Dự án do ngân sách Trung ương
bố trí được thực hiện như sau:
+ Kinh phí thực hiện các công việc của Trung ương thì cấp cho cơ quan Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan.
+ Kinh phí thực hiện các công việc ở địa phương do ngân sách Trung ương bố
trí được phân bổ về địa phương và cấp cho cơ quan Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh,
Công an cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan ở địa phương.
3. Việc phân bổ và quyết toán kinh phí: Thực hiện theo Thông tư hướng
dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội
của Bộ Tài chính.
VI. PHẠM VI THỰC HIỆN, ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG VÀ HIỆU
QUẢ CỦA DỰ ÁN
1. Phạm vi thực hiện
- Các nhiệm vụ tại phần A mục III của Dự án này được thực hiện tại Mặt trận
Tổ quốc các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan có liên quan và các
xã, phường, thị trấn, các khu dân cư thực hiện Dự án.
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- Các nhiệm vụ tại phần B mục III của Dự án này được thực hiện tại Bộ công
an, các Bộ, ngành có liên quan và Công an các cấp.
2. Đối tượng được thụ hưởng
Mặt trận Tổ quốc các cấp, Công an các cấp và các xã, phường, thị trấn, khu
dân cư thực hiện Dự án; trước hết tập trung thực hiện tại một số địa bàn trọng điểm
về an ninh trật tự.
3. Hiệu quả của dự án
3.1. Về nhận thức:
- Xác định vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên
của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân
tham gia phòng, chống tội phạm.
- Nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể
nhân dân, giúp nhân dân hỗ trợ, giám sát các ngành chức năng trong việc thực thi
chính sách, pháp luật.
- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo nếp sống và làm việc theo pháp
luật trong nhân dân.
- Tăng cường phối hợp giữa Công an, các ngành chức năng với Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong phòng chống tội phạm, góp phần bảo
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
3.2. Về kinh tế:
- Hạn chế các thiệt hại về tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân từ hậu quả
việc
vi phạm pháp luật.
của
- Tạo điều kiện cho nhân dân phát huy dân chủ, yên tâm, tích cực phát triển sản xuất,
xoá đói, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi các
mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.
- Phòng ngừa, hạn chế các vi phạm pháp luật dẫn đến phạm tội, từ đó giảm
chi phí của Nhà nước và xã hội cho hoạt động phòng, chống tội phạm như: công
tác điều tra, truy tố, xét xử, giam giữ tội phạm...
3.3. Về chính trị, xã hội:
- Phát huy dân chủ đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
thành viên; dân chủ trực tiếp của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
trong sạch vững mạnh - hiệu lực - hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
Thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
đoàn thể và nhân dân trong việc thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở.
- Tăng cường đoàn kết từ trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, giữ vững
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần với Đảng và Nhà nước
giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng.
- Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tập hợp đông đảo nhân dân, phát huy sức mạnh
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đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do
Đảng và Nhà nước đề ra.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Điều hành Dự án ở Trung ương và cấp tỉnh
1.1. Ở Trung ương :
- Thành lập Ban Điều hành Dự án do đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Trưởng ban, đại diện Bộ Công an là Phó ban, đại
diện Bộ Thông tin và Truyền thông là ủy viên .
- Giúp việc Ban điều hành Dự án có Tổ Thư ký g ồm: một số lãnh đ ạo cấp vụ,
cục và chuyên viên của các cơ quan tham gia Dự án.
1.2. Ở địa phương:
Việc thành lập Ban điều hành Dự án ở cấp tỉnh tùy thuộc tình hình thực tế của
mỗi địa phương. Cấp huyện và cấp xã không lập Ban điều hành Dự án.
2. Phân công trách nhiệm
2.1. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
- Chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan có liên quan triển khai các nội
dung Dự án.
- Chủ trì nội dung tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội
phạm thuộc dự án; xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa mục A phần III của Dự án.
- Gắn việc thực hiện Dự án với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hoá ở khu dân cư".
2.2. Đề nghị Bộ Công an:
- Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các cơ quan có liên quan triển khai các nội dung của Dự án.
- Chủ trì nội dung giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trong dự án;
xây dựng kế hoạch cụ thể hóa mục B phần III của Dự án.
- Chỉ đạo các lực lượng của ngành Công an tăng cường phối hợp thực hiện
Chương trình m ục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy và buôn bán
người; thực hiện tốt công tác quản lý xã hội ở cơ sở (quản lý nhân khẩu, hộ khẩu,
quản lý tạm trú, tạm vắng…); xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin tố
giác tội phạm và vi phạm pháp luật; tổ chức vận động người phạm tội ra tự thú,
người phạm tội bỏ trốn ra đầu thú; nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá tội
phạm…gắn thực hiện Dự án với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2.3. Đề nghị Văn phòng Chính phủ: Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an và Bộ, ngành liên quan trong quản lý, điều
hành dự án; kế hoạch sử dụng các nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của
Dự án hàng năm và cả giai đoạn.
2.4. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông: Tăng cường chỉ đạo các hoạt
động thông tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm thông qua các phương tiện
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thông tin đại chúng đến các cơ sở xã, phường, thị trấn, khu dân cư. Củng cố và
nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên về
phòng, chống tội phạm.
2.5. Đề nghị Bộ Tài chính: Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ Công an và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cân đối và đề xuất Chính phủ bố trí kinh phí thực hiện Dự án theo lộ trình đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, sử
dụng kinh phí thực hiện Chương trình và D ự án.
2.6. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Bộ Tài chính cân đối
và đề xuất Chính phủ phân bổ nguồn lực hàng năm cho Dự án, cơ chế bố trí
ngân sách địa phương để thực hiện Dự án.
2.7. Đề nghị Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch: Tăng cường chỉ đạo xây
dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở và khu dân cư, nâng cao chất lượng tuyên
truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm thông qua các hoạt
động của trung tâm văn hoá - thông tin, nhà văn hoá, tụ điểm sinh hoạt văn hoá,
câu lạc bộ văn hoá, các đội thông tin lưu động, tổ tuyên truyền văn nghệ, xây dựng
và thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng.
2.8. Đề nghị Bộ Tư pháp: Phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện
các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn dân cư; tham gia
biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cộng đồng dân cư, tập trung các
nguồn lực làm chuyển biến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở một số lĩnh
vực, một số địa bàn trọng điểm.
2.9. Đề nghị Bộ Quốc phòng: Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh
sát biển và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp với Công an thực hiện
nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền phòng, chống tội phạm
và vi phạm pháp luật trong quân đội; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức đoàn thể nhân dân nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân
dân phòng, chống tội phạm, nhất là ở các khu vực phòng thủ, tuyến biên giới, vùng
biển đảo.
2.10. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Bộ Công
an và các ngành chức năng xây dựng cơ chế hỗ trợ, tạo việc làm cho người được đặc
xá, tha tù, đối tượng m ắc tệ nạn xã hội; trình Chính phủ ban hành các văn bản quy
định về chế độ, chính sách hỗ trợ cho tập thể, cá nhân bị thiệt hại về tính mạng và tài
sản khi tham gia phòng, chống tội phạm. Phối hợp thực tốt công tác giải quyết việc
làm cho người trong độ tuổi lao động tại địa phương.
2.11. Đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Chủ trì phối
hợp với Bộ Công an và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thực hiện
chương trình giáo dục phòng ngừa tội phạm trong gia đình, trong giới nữ gắn với
các phong trào do Trung ương Hội phát động.
2.12. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Chủ
trì phối hợp với Bộ Công an và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thực hiện chương trình giáo dục phòng ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên,
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tham gia quản lý, giáo dục cảm hoá những thanh, thiếu niên hư, chậm tiến tại gia
đình và cộng đồng. Tổ chức một số mô hình, hình thức hoạt động trực tiếp tham
gia phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm tại cộng đồng dân cư và các đối tượng có
nguy cơ cao.
2.13. Đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Chủ trì phối hợp
với Bộ Công an và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo,
thực hiện Chương trình phát hi ện tố giác những người phạm tội, quản lý giáo dục,
cảm hoá, cải tạo những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.
Tổ chức cho hội viên đăng ký không đ ể con em mắc các tệ nạn xã hội; cảm hóa,
giáo dục giúp đỡ con em đã m ắc tệ nạn xã hội tiến bộ.
2.14. Đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam: Tham gia tuyên truyền, vận
động trong công nhân, viên chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng
mô hình “Cơ quan, đơn vị an toàn”, “Nhà trọ an toàn” và các mô hình tự quản khác.
2.15. Đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Chủ trì phối hợp với
Bộ Công an và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức thực hiện Chương
trình phòng, chống tội phạm gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở địa
bàn nông thôn và hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, góp phần xây
dựng nông thôn mới.
2.16. Đề nghị Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam: Chủ trì phối hợp với
Bộ Công an và các thành viên của Mặt trận tổ chức thực hiện chương trình phòng,
chống tội phạm gắn với phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, vận động con cháu trong
gia đình tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
2.17. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương: Bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện Dự án theo Quyết định
1217/QĐ-TTg ngày 6/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo lồng ghép có
hiệu quả các chương trình, D ự án trên địa bàn với Dự án 6; Chỉ đạo Công an
tỉnh và các ngành chức năng phối hợp với Ủy Ban MTTQ cùng cấp triển khai
có hiệu quả Dự án 6.
2.18. Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố: Chủ trì phối hợp triển nội dung
truyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm (mục A phần
III của Dự án này) và gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư”.
2.19. Đề nghị Công an các tỉnh, thành phố: Chủ trì phối hợp triển khai Chương
trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, lồng ghép có hiệu quả với Chương
trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý; Chương trình hành động phòng, chống
tội phạm mua bán người; trực tiếp triển khai nội dung giám sát, đánh giá thực hiện
Chương trình (mục B phần III của Dự án này).
3. Tiến độ thực hiện
- Năm 2012- 2013:
+ Tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn thực hiện Dự án.
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+ Xây dựng kế hoạch chi tiết từng năm.
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền.
+ Chọn địa bàn và triển khai làm điểm của Trung ương và địa phương.
+ Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề theo nhóm đối tượng, vùng miền.
+ Tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng mô hình điểm ở các
vùng, miền trên phạm vi cả nước.
+ Tổ chức, đánh giá sơ kết công tác chỉ đạo điểm.
+ Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá, giám sát việc thực hiện Chương
trình và công tác phòng, chống tội phạm.
+ Biên soạn và phát hành một số ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, hướng
dẫn triển khai thực hiện Dự án.
- Năm 2014- 2015:
+ Củng cố và xây dựng các mô hình chỉ đạo điểm, nhân điển hình ra diện rộng.
+ Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền.
+ Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề theo khu vực vùng, miền.
+ Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin, số liệu thu thập từ các ngành và 63
tỉnh, thành phố.
+ Tiếp tục thúc đẩy triển khai và hoàn thành các mục tiêu, nội dung của Dự án.
+ Tiến hành tổng kết thực hiện Dự án giai đoạn 2012 - 2015 từ cấp cơ sở, khu dân
cư và đề xuất phương hướng tiếp tục Dự án giai đoạn 2016 - 2020.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
N¬i nhËn:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ VN (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban
Chỉ đạo 138/CP (để báo cáo);
- Các đ/c trong Ban Thường trực MTTW;
- Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch - Đầu tư;
- Các bộ, ngành phối hợp thực hiện Dự án (th/h);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp th/h);
- MTTQ và Công an các tỉnh, TP trực thuộc TW (để th/h);
- Các ban, đơn vị thuộc MTTW;
- Lưu VT, Ban Phong trào.
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Vũ Trọng Kim

