
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Số:            /UBND-CA 
V/v mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự  

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Xuân Trường, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  

       - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

      - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

 

Năm 2022, công tác phòng, chống tội phạm được các cấp, các ngành quan 

tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó lực lượng Công an đã 

phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ 

tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các dịp Lễ, Tết trên địa bàn 

huyện. Từ đó, đã kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, công 

tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường; trật tự, an toàn giao 

thông được đảm bảo góp phần quan trọng tạo môi trường ổn định, thuận lợi, phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. 

Tuy nhiên, tình hình mâu thuẫn, khiếu tố tại một số địa phương, một số loại 

tội phạm, vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp; công tác quản lý nhà nước về an 

ninh, trật tự ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Tết Nguyên đán hằng năm là thời điểm 

các đối tượng phạm tội, tệ nạn xã hội sẽ gia tăng hoạt động; đây cũng là thời điểm 

học sinh, sinh viên, người đi làm ăn xa về quê đón Tết dẫn đến phương tiện, người 

tham gia giao thông tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội.  

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội 

tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết dương lịch, 

Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, 

bình yên, UBND huyện yêu cầu:  

1. Công an huyện  

- Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh chủ động xây 

dựng Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật 

tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (từ 18/11/2022 đến 05/02/2023) 

trên địa bàn huyện. 

- Triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các 

mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

về thăm, làm việc trên địa bàn. Tăng cường nắm tình hình từ sớm,  từ xa, kịp thời 

đấu tranh ngăn chặn âm mưu khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối, bạo 

loạn; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin tuyên truyền, văn hóa, tư tưởng, 

an ninh mạng, an ninh tôn giáo; rà soát, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền 
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chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, ổn định các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, 

khiếu kiện, đình công, lãn công ngay từ cơ sở, không để phức tạp, khiếu tố vượt 

cấp, đông người.  

- Triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, tấn 

công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các băng nhóm côn 

đồ, siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm 

sử dụng công nghệ cao, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ…; 

các điểm, tụ điểm ma túy, cờ bạc, mại dâm phức tạp; phối hợp với các ngành chức 

năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh tội phạm và vi 

phạm pháp luật về kinh tế, môi trường nhất là hành vi buôn lậu, gian lận thương 

mại, vận chuyển, buôn bán hàng cấm (nhất là pháo nổ), hàng giả, hàng kém chất 

lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm… 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, cư trú, ngành nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm tốt an 

ninh, trật tự, an toàn giao thông nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí 

tập trung đông người…trong dịp Lễ, Tết và các lễ hội đầu Xuân.  

2. Phòng Tư pháp, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện: Phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán 

bộ và Nhân dân, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng, 

chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; kịp thời tuyên truyền những 

thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng chức năng và quần chúng Nhân dân trong 

thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường quản lý, thanh tra, 

kiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thông tin tuyền thông, nhất là trên 

không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

pháp luật.  

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với lực lượng Công an huyện 

tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 

17/4/2020 và Quyết định số 36/QĐ-UBND, ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về phê duyệt kế hoạch phối hợp giữa Công an, Quân sự trong thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, 

chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; chỉ đạo lực lượng Quân sự, 

dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Công an cơ sở trong công tác tuần tra 

phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.  

4. Phòng Y tế, NN&PTNT, KT&HT, Đội Quản lý thị trường số 4: Phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm; thành lập các Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành 

quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát thị trường, hàng hóa, giá cả 
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trong dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu Xuân 2023, tập trung vào các mặt 

hàng thiết yếu phục vụ Tết và phòng, chống dịch bệnh, phát hiện xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện: Phối hợp 

với lực lượng Công an huyện khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, đưa ra truy tố, xét xử 

điểm một số vụ án, nhất là các vụ án liên quan đến pháo nổ trước Tết Nguyên đán 

để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.  

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ 

chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 

gắn với phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; tổ chức tuyên truyền, vận 

động ký cam kết trong cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện 

nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Nghị 

định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

pháo, không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ trái phép; phối hợp chặt 

chẽ với lực lượng Công an trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.  

7.  UBND các xã, thị trấn  

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thôn, xóm, tổ dân phố phối hợp 

với lực lượng Công an các cấp phát động hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; đẩy tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự, phòng, 

chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện; cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho tất cả công dân từ đủ 14 

tuổi, công tác truy nã tội phạm; vận động nhân dân giao nộp các loại pháo, vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ 

cơ sở, không để phát sinh phức tạp. 

- Triển khai ký cam kết với các cơ quan, doanh nghiệp, trường hợp, cơ sở 

tôn giáo và Nhân dân trên địa bàn quản lý thực hiện tốt các nội dung về phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng 

chống cháy nổ (theo biểu mẫu Công an tỉnh hướng dẫn) 

- Quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí theo quy định cho lực lượng Công an và 

lực lượng an ninh cơ sở để tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm an 

ninh, trật tự.  

8. Đề ghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể nhân 

dân từ huyện đến cơ sở: Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền 

trong công tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.  
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Giao Công an huyện theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Công an tỉnh, 

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện theo quy định; đồng thời tham mưu, đề xuất 

các hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023./. 
 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, CA.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Đặng Ngọc Cường 
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