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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

 Số: 2936 /UBND-NC                             Tam Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2016 

V/v chỉ đạo mở đợt cao điểm 

tấn công, trấn áp các loại tội 

phạm đảm bảo an ninh trật tự 

trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Đinh Dậu 2017 

                               

    Kính gửi:  

                    - Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện; 

                    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn. 

                     

                               

         Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-CAT-PV11, ngày 15/12/2016 của Giám đốc Công 

an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh 

trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; 

Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội 

phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, phục vụ nhân 

dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn. Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn thực hiện tốt một số mặt công tác sau: 

1. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 

phương chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tích cực tham 

gia phòng ngừa, tấn công các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện các âm 

mưu, hoạt động khủng bố, kích động bạo loạn, hoạt động chống đối của các thế lực 

thù địch và phần tử xấu để chủ động có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn 

góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tại địa phương, phục vụ nhân dân vui Xuân đón 

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn. 

2. Công an huyện tập trung rà soát, kịp thời đấu tranh phòng, chống các loại tội 

phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Quản lý chặt chẽ số đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy 

trên địa bàn, tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí 

“nóng”, vật liệu nổ gây án, đòi nợ thuê, tội phạm giết người, cướp, cướp giật, trộm 

cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cờ bạc, mại dâm, tội phạm và vi phạm pháp luật về 

kinh tế, ma túy; đấu tranh, ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí 

đâm chém nhau, gây rối trật tự công cộng. Tổ chức nắm và quản lý chặt chẽ di biến 

động của các đối tượng trọng điểm, thường xuyên gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối tượng 

từ bỏ ý định hoạt động phạm tội. 

Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường phòng, chống các 

loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, 

hàng kém chất lượng,… Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền 

địa phương tiến hành kiểm tra, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo 

vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh các mặt hàng phục vụ Tết; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm,… Thực hiện có 
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hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, nhất là công tác quản 

lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có đều kiện về an ninh trật tự,… Đẩy mạnh 

tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động 

phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử 

dụng trái phép các loại pháo, không để xảy ra đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết. Đẩy 

mạnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp góp phần kiềm chế và kéo giảm tình 

hình tại nạn giao thông. 

3. Tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia phòng 

ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục con em không phạm tội, không tệ 

nạn xã hội, không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ, pháo và công cụ hỗ trợ trái phép; cảm hóa giáo dục thanh, thiếu niên hư, càn quấy; 

đối tượng tù tha, đặc xá, người phạm tội đang quản lý tại gia đình và cộng đồng dân 

cư; thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các nguy 

cơ cháy nổ để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa. 

 4. Triển khai lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học để nâng 

cao ý thức cảnh giác, tích cực tố giác và tham gia đấu tranh chống tội phạm; tăng 

cường công tác bảo vệ cơ quan, trường học không để trộm đột nhập, nhất là thời gian 

nghỉ Tết Nguyên đán. 

 5. Nâng cao vai trò của Cấp ủy - Chính quyền cơ sở trong việc chỉ đạo thực 

hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn 

định tình hình an ninh trật tự trên từng địa bàn.  Đảm bảo an toàn các hoạt động mừng 

Đảng mừng Xuân diễn ra trên địa bàn; chú ý các điểm vui chơi, giải trí của nhân dân 

thời điểm trước, trong và sau Tết, nhất là các điểm hội chợ ở khu vực nông thôn, 

không để gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, không để các loại tội 

phạm (trộm cắp, cướp giật,...) có điều kiện hoạt động. Chủ động xây dựng kế hoạch 

phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, 

các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra trên địa bàn, phòng ngừa tình huống 

phức tạp xảy ra, khi phát hiện phải có biện pháp xử lý phù hợp, không để bị đọng, 

lúng túng.                                   

6. Duy trì thường xuyên công tác phối hợp các lực lượng (Công an, Quân sự, 

dân phòng,….) tăng cường tuần tra mật phục, tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn 

trọng điểm, giáp ranh, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 22h đến 5h sáng hôm sau.                                

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc trao đổi, phản ánh kịp thời 

về Công an huyện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét có ý kiến chỉ 

đạo giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên;                                                                                          

- TT.HU, HĐND (b/c); 

- CT, PCT.UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Đội tổng hợp/CA huyện; 

- NC Khối Nội chính;  

- Lưu: VT.                                                                            

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
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