
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 
 

Số:         /UBND-CA 
V/v tăng cường công tác bảo đảm ANTT 

dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Trực Ninh, ngày      tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

 Thực hiện Công văn số 875/UBND-VP8 ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc mở đợt cao điểm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 

năm 2020; UBND huyện Trực Ninh yêu cầu: 

1. Công an huyện 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu Xuân; chủ động nắm chắc tình hình, tấn 

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

siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm liên quan đến hoạt động huy động và cho vay tài 

chính không đúng quy định của pháp luật; các điểm, tụ điểm ma túy, cờ bạc, mại 

dâm; 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, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém 

chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm... trong dịp Tết Nguyên đán.  

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo 

giải quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở, không để phức tạp, khiếu tố vượt cấp, 

đông người; huy động các lực lượng an ninh cơ sở tham gia phối hợp tuần tra, 

kiểm soát, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn 

huyện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

Triển khai 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, đi qua địa bàn huyện; nơi tập trung đông người, hoạt động văn hóa, vui chơi 

giải trí của nhân dân trong dịp Tết và các Lễ hội đầu Xuân. Đảm bảo tuyệt đối an 

ninh, trật tự và an toàn phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII. 

Theo dõi, thường xuyên đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện; kịp thời 

tham mưu và 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 bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020; báo cáo Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo 

HĐND, UBND huyện và Công an tỉnh theo quy định. 
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2. Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Thể thao huyện 

Phối hợp với Công anh huyện và các cơ quan 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 nhân dân và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội 

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

tiêu biểu của lực lượng chức năng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thông tin, văn hóa, phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an 

thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ 

về phối hợp trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.  

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. 

4. Phòng Công thương 

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp 

& PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và các ngành chức năng tham 

mưu cho Ban Chỉ đạo 389 của huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

và thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu hàng giả và gian lận 

thương mại trong dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu Xuân 2020, tập trung vào 

các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp 

chặt chẽ với lực lượng Công an đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, tăng cường tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự, phòng, chống các loại 

tội phạm; việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; việc quản 

lý, sử dụng các loại pháo trên địa bàn;  

Vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các 

loại pháo, thuốc pháo, thuốc nổ; không đốt và không thả “đèn trời”, không sử 

dụng vật liệu nổ gây tiếng nổ thay cho pháo; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà 

nước về an ninh, trật tự; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ cơ 

sở, không để phát sinh phức tạp; quan tâm hỗ trợ từ nguồn kinh phí địa phương 

theo quy định cho lực lượng an ninh cơ sở và các lực lượng chức năng liên quan. 

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

 Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, 

trật tự; phòng, chống tội phạm tại cơ quan, đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với lực 

lượng Công an trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tuyên 
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truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên ký cam kết thực hiện 

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

định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, không tàng 

trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ và tích cực tố giác tội phạm trong dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội 

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong công tác 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 tội phạm, giữ gìn an 

ninh, trật tự trên địa bàn. 

8. Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện 

Phối hợp với lực lượng Công an hoàn chỉnh hồ sơ, đưa ra xét xử điểm, xét 

xử lưu động một số vụ án, nhất là các vụ án về pháo trước Tết Nguyên đán để 

giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân 

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

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán 

Canh Tý năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc báo cáo về UBND huyện (qua Công an huyện) để kịp thời chỉ đạo thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VP, CA. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Lưu Văn Dương  
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