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ANTT trong các ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện về ANTT 

Xuân Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: 

- Công an xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể trong xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã. 

Thực hiện Công văn số 126/UBND-CA ngày 21/3/2023 của UBND huyện 

Xuân Trường về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong các ngành nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn huyện, UBND xã Xuân Hòa 

yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, Trưởng các thôn trên địa bàn xã tập trung thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Công an xã 

- Tổ chức nắm tình hình, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu 

tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện về ANTT. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh, 

kịp thời phát hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các cơ sở hoạt 

động vi phạm pháp luật.  

- Qua công tác quản lý phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước, 

chủ động tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền kịp thời ban hành các văn 

bản chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý.  

- Chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá các tụ điểm phức tạp về 

ANTT (nếu có), nhất là các hoạt động mại dâm, ma tuý, cờ bạc, tín dụng đen trong 

các cơ sở kinh doanh.  

2. Ban Văn hóa thông tin xã 

- Phối hợp với Công an xã xây dựng các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền 

trên Hệ thống truyền thanh của xã để cán bộ, nhân dân biết và tích cực tham gia 

thực hiện, đấu tranh, tố giác các trường hợp vi phạm.   

- Phối hợp với Công an xã tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật, kiến thức 

cho chủ cơ sở, người làm việc trong các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều 

kiện về ANTT; căng treo panô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền tại các 

khu dân cư, nơi công cộng, trên các tuyến đường giao thông, địa bàn trọng điểm 
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dễ xảy ra nguy cơ phức tạp về ANTT.  

3. Các ban, ngành, đoàn thể trong xã 

- Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực 

hiện, đấu tranh, tố giác các trường hợp vi phạm. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các lực lượng có liên 

quan kịp thời nắm tình hình và báo cáo UBND xã để chỉ đạo. 

4. Các thôn trên địa bàn xã  

- Các đồng chí Trưởng thôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.   

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong thôn phối hợp với lực lượng Công 

an tổ chức nắm tình hình, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu 

tranh, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện về ANTT.  

Yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở thôn thực hiện nghiêm nội dung 

Công văn này và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua Công 

an xã tổng hợp) để chỉ đạo./.   

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP, CAX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Từng 
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