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 UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH LONG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                   
Số:06 /2003/CT-UB                TX. Vĩnh Long, ngày 21 tháng  3 năm 2003


                    CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
     Về việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian Mỹ tấn công xâm lược Irắc.
        _____________________

   Hiện nay, trước diễn biến phức tạp trong cuộc chiến tranh của chính quyền Mỹ và Anh xâm lược Irắc. Mặc dù các tổ chức và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, cũng như các nước chủ hòa đã tìm mọi cách bảo vệ hòa bình, phản đối chiến tranh, nhưng đúng vào lúc 10giờ 15 phút ngày 20/3/2003 Mỹ đã chính thức tuyên chiến, khai ngòi nổ chiến tranh xâm lược Irắc, nhằm mục đích lật đỗ chính quyền của tổng thống Xadam - Hussein và thực hiện mưu đồ làm bá chủ trên thế giới.
   Với sự kiện chiến tranh xảy ra, đã làm nhân dân nhiều nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam rất quan tâm, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nước. 
   Các thế lực thù địch và một số phần tử xấu có thể lợi dụng tình thế chiến tranh, âm mưu dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc và lôi kéo kích động những người nhẹ dạ cả tin và các phần tử quá khích để chống phá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. 
   Trước tình hình đó, để tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định về mọi mặt trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị :
 
   1-Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nắm bắt kịp thời những thông tin về tình hình trong nước và thế giới xung quanh cuộc chiến tranh Irắc nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và nhân dân trong cơ quan, đơn vị trong ngành, địa phương hiểu được mục đích và ý đồ của Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến tranh xâm lược Irắc, không để hoang mang lo sợ và bị kích động.
   Các cơ quan, đơn vị chú ý coi trọng công tác giáo dục ý thức, kiến thức quốc phòng cho cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân, nâng cao cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Lực lượng tự vệ, dự bị động viên được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, sẳn sàng đấu tranh ngăn chặn, giữ vững trật tự an toàn xã hội.
    
   2- Đối với lực lượng Công an, quân sự tăng cường hơn nữa trong công tác trực ban, trực chiến và có kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn, cụm dân cư có bố trí lực lượng dân quân, tự vệ giữ gìn an ninh trật tự, phòng gian, bảo vệ cơ quan và địa bàn dân cư.Tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và xây dựng các thế trận phòng thủ, tấn công các loại tội phạm trên địa bàn. 
 
   3- Sở Thương mại và Du lịch Phối hợp với ngành chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo an ninh, an toàn. Chủ động nắm tình hình cung cầu hàng hoá, đảm bảo hàng hoá lưu thông thông suốt, tăng cường công tác quản lý và thực hiện nghiêm các quy định của pháp lệnh giá và quản lý giá trên thị trường, nhằm góp phần làm bình ổn giá, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, không để xảy ra đột biến về giá cả. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình, thông tin giả tạo về cơn sốt hàng hóa để găm hàng, đầu cơ trục lợi, gây tâm lý không tốt cho nhân dân. 

   4- Ngành Giao thông-Vận tải kết hợp với các ngành chức năng và Ban chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh chỉ đạo và có kế hoạch thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên trên địa bàn, nhằm làm giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đảm bảo tốt cho việc đi lại của nhân dân, phải đảm bảo đủ lực lượng thường trực theo yêu cầu.
 
   5- Ngành Bưu điện và Điện lực phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chủ động phòng tránh, khắc phục các sự cố về thông tin liên lạc; Thường xuyên cấp điện, kiểm tra xử lý những sự cố nhằm bảo đảm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 

   6- Ngành Y tế: Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế đảm bảo chế độ trực trong các ngày nghỉ, bố trí lực lượng y, bác sĩ, cơ số thuốc, dụng cụ để sẵn sàng cấp cứu và điều trị thật tốt, đối với bệnh nhân khi vào viện. 
  
   7- Sở Tài chính - Vật giá: Chủ động trong việc phân bổ chi ngân sách, bố trí tạm ứng việc chi cho quý II năm 2003 theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo chi lương kịp thời, đầy đủ để cho cán bộ công nhân viên chức, các đối tượng chính sách.  

   Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao, xây dựng kế hoạch, phương án triển khai, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp những công việc khó khăn, vướng mắc độ xuất, các đơn vị phải báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh đề xuất giải quyết.
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