ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 1867 /SNN&PTNT-CCKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2020

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương
trình phòng, chống mua bán người.

Kính gửi:
- Thanh tra Sở;
- Các Chi cục, đơn vị thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 437/CAT-PC02, ngày 12/5/2020 của Công an tỉnh
Thanh Hóa (Cơ quan thường trực BCĐ 138 tỉnh), về phối hợp báo cáo Chương
trình phòng, chống mua bán người;
Để thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng tuần,
hàng tháng, 6 tháng, cả năm và báo cáo đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện
Chương trình phòng, chống mua bán người trong Ngành Nông nghiệp và PTNT;
Giám đốc Sở yêu cầu Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
thực hiện các nội dung sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kế
hoạch phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán
người năm 2020, trong đó chú trọng phát động công chức (CC), viên chức (VC),
người lao động (NLĐ) trong cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng “Ngày toàn
dân phòng, chống mua bán người” 30/7, năm 2020;
2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hàng tuần, hàng tháng, 6 tháng và
cả năm theo nội dung sau:
2.1. Nội dung báo cáo:
- Đánh giá tình hình, xu hướng hoạt động của tội phạm mua bán người
trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn đứng chân;
- Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
của đơn vị về tội phạm mua bán người; đăng ký của CC, VC, NLĐ về phát hiện,
tố giác đối tượng, đường dây tổ chức mua bán người trong cơ quan, đơn vị và
trên địa bàn; công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa
phương trong phòng, chống tội phạm mua bán người; kết quả công tác phòng
ngừa tội phạm mua bán người trong cơ quan, đơn vị; số vụ việc đã phát hiện báo
cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý (nếu có);
2.2. Thời gian và địa chỉ gửi báo cáo: Gửi về Sở (qua Chi cục Kiểm lâm;
địa chỉ Email: phapche.klth@gmail.com);

- Đối với báo cáo tuần: Tính từ ngày thứ 4 của tuần trước đến ngày thứ 3
của tuần báo cáo, báo cáo trước 14 giờ;
- Đối với báo cáo tháng: Tính từ ngày 15 của tháng trước đến ngày 14 của
tháng báo cáo, gửi trước 8 giờ ngày 14;
- Báo cáo 6 tháng tính từ ngày 15/12 của năm trước đến ngày 14/6 của
năm báo cáo, gửi trước 8 giờ ngày 14/6;
- Báo cáo năm tính từ ngày 15/12 của năm trước đến ngày 14/12 của năm
báo cáo, gửi trước 8 giờ ngày 14/12.
Đối với cơ quan Sở, giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp Văn phòng Sở
thực hiện;
Các đơn vị trực thuộc, căn cứ vào lịch báo cáo nói trên, chỉ đạo bộ phận
(cán bộ) chuyên môn có đủ năng lực tổng hợp, thực hiện việc báo cáo đúng, đầy
đủ, kịp thời, để tổng hợp báo cáo BCĐ 138 tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở (b/c);
- Công an tỉnh (PC02) (b/c);
- Chi cục Kiểm lâm (t/hợp);
- Lưu : VT, CCKL (3).
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