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CHỈ THỊ 
Về công tác đảm bảo tình hình An ninh Chính trị 
 Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2005.

           Trong năm 2004, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các ngành và địa phương đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cơ bản trong công tác bảo vệ An ninh Trật tự. Lực lượng Công an các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu, chủ động trong công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại âm mưu ý định phá hoại của các thế lực thù nghịch, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, giữ vững ổn định Chính trị, Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo An ninh Quốc phòng tại địa phương.
           Năm 2005 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù nghịch tăng cường các hoạt động phá hoại trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc lợi dụng vấn đề "Dân chủ, Nhân quyền, Tôn giáo, Dân tộc" để kích động, phá hoại gây mất ổn định chính trị. Hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.
           Để chủ động trong mọi công tác, kịp thời phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa hoạt động phá hoại của các thế lực thù nghịch, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị thực hiện tốt các mặt công tác trọng tâm sau:
           1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, thường xuyên giáo dục cho cán bộ công chức thấu suốt quan điểm "Toàn dân xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc". Nâng cao ý thức phòng ngừa cảnh giác truớc những luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền chiến tranh tâm lý của các thế lực thù nghịch, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
           2. Tăng cường dân chủ ở cơ sở, phát huy cao độ tính nhân dân trong quản lý Nhà nước về An ninh Trật tự. Quán triệt quan điểm "Lấy dân làm gốc" và không ngừng tăng cường cơ sở chính trị xã hội của chính quyền nhân dân. Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa các ngành, các cấp với lực lượng Công an trong công tác bảo vệ An ninh Trật tự.
           3. Đổi mới hình thức và nội dung xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, thông qua đó xây dựng thế trận An ninh vững chắc làm thất bại mọi hoạt động phá hoại chống phá của các thế lực thù nghịch, giữ vững An ninh Chính trị nội bộ, ổn định chính trị, loại trừ các nhân tố, điều kiện gây mất ổn định, không để xảy ra đột biến bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.
           4. Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tấn công trấn áp các loại tội phạm, lấy tư tưởng phòng ngừa làm chính, quyết tâm kiềm chế sự tăng của tội phạm, khống chế hoạt động của tội phạm hình sự nguy hiểm, giảm các vụ trọng án, chặn đứng không để phát sinh các vấn đề phức tạp, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tạo sự chuyển biến tích cực về Trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới của đất nước.
           5. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, sự điều hành của Chính quyền trong công tác đảm bảo An ninh Trật tự ở cơ sở. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cơ bản chiến lược về An ninh quốc phòng nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 12, Nghị quyết số 21 của của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 8 (khóa IX) và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ đảm bảo An ninh Quốc phòng vùng Tây Nam Bộ, phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế đảm bảo An ninh Quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long (2001 - 2010) và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
           Giao Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, ủy ban nhân dân huyện - thị tổ chức thực hiện thắng lợi Chỉ thị này. Định kỳ hàng tháng, quí báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu chỉ đạo./.
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