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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

 

Số:  1331 /UBND-VP 

V/v tăng cường công tác 

bảo đảm an ninh trật tự trong dịp 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Lý Nhân, ngày 17  tháng 12 năm 2018 

 

Kính gửi:    

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể,                             

  trường học, bệnh viện, doanh nghiệp trong toàn huyện; 

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

 Thực hiện Công văn số 3669/UBND-NC ngày 11 thán 12 năm 2018 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong 

dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới 

nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội xuân 

năm 2019 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn: 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội 

thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung 

ương, của tỉnh và của huyện về công tác đảm bảo ANTT, huy động sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm ANTT 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội xuân năm 2019. 

- Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về ANTT, tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi phục vụ 

nhân dân đi lại, đón Tết cổ truyền an toàn, vui vẻ, tiết kiệm. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện phối hợp với các 

ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân về âm mưu, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chống Đảng, Nhà 

nước của các thế lực thù địch, phản động; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt 

động của các loại tội phạm để nhân dân biết chủ động phòng ngừa. Kịp thời đưa 

tin, bài tuyên truyền cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến, gương người tốt, 

việc tốt của cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng công an trong đấu tranh, 

phòng chống tội phạm. 

- Đài Truyền thanh huyện có kế hoạch tuyên truyền về công tác bảo đảm 

ANTT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019 với nội 

dung thiết thực, phù hợp với tình hình ở địa phương; kịp thời cập nhật tình hình 

ANTT trong những ngày Tết vào các bản tin hàng ngày. 

3. Công an huyện có phương án bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi 2019, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, lễ hội, nơi thăm 
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quan, du lịch. Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm tốt an ninh chính trị; phòng 

ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù 

địch, phản động; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng, 

chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện 

trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để kéo dài dẫn đến khiếu kiện vượt 

cấp, đông người, gây mất ANTT ở địa phương. 

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung lực lượng, triển khai 

đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội 

phạm, tệ nạn xã hội, không để tội phạm gia tăng, hoạt động phức tạp; giải quyết 

tốt các tụ điểm, điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, không để bức xúc 

trong dư luận nhân dân. Tổ chức tốt hoạt động tuần tra kiểm soát đấu tranh 

phòng, chống tội phạm bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất 

là các khu đô thị, cụm công nghiệp và các địa bàn giáp ranh. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên các 

lĩnh vực, làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, Việt Kiều về địa bàn huyện 

trong dịp Tết. Phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh 

doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, 

đấu tranh bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, 

kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công 

cộng và phòng chống cháy, nổ.  

4. Công an huyện, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Tài chính-KH, Chi Cục 

thuế, Đội quản lý thị trường số 2 và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt 

công tác phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn 

thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về đo lường, 

đóng gói, an toàn thực phẩm, đăng ký, kê khai giá (tập trung vào các mặt hàng 

phục vụ Tết), ngăn chặn không để xảy ra đầu cơ, nâng ép giá, gây rối thị trường 

những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán gây ảnh hưởng đến ANTT và phát 

triển kinh tế xã hội của huyện. 

5. Phòng Y tế phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tổ chức các 

đợt thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn 

thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT đóng trên địa bàn huyện 

tăng cường các biện pháp tuyên truyền, ký cam kết trong nhà trường, học sinh 

chấp hành nghiêm các quy định về ANTT, tập trung trên các lĩnh vực trật tự an 

toàn giao thông; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phòng cháy, 

chữa cháy,… chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, 

xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

7. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường các biện pháp công tác 

quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị mình, phân công người bảo vệ, thường xuyên 

kiểm tra việc trông coi tài sản của cơ quan trong dịp nghỉ Tết, không để các loại 

tội phạm lợi dụng sơ hở gây án. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của 

huyện phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng 
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nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, có trọng tâm, 

trọng điểm và hướng về cơ sở; gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, phát động sâu rộng trong hội viên, đoàn viên tích cực tham gia tố 

giác, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kịp 

thời cung cấp các thông tin có giá trị liên quan đến công tác bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ án nghiêm trọng đến các cơ quan 

chức năng để có biện pháp giải quyết, xử lý, góp phần ổn định tình hình ANTT 

ngay tại địa bàn cơ sở. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác 

bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất 

là với người có công, người nghèo, rà soát, giải quyết đon thư, kiến nghị của 

nhân dân không để khiếu kiện kéo dài, gây phức tạp. Có kế hoạch chỉ đạo các 

ngành, đoàn thể, tổ chức –xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các 

tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, quản 

lý, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; thực hiện nếp sống 

văn hóa; quản lý, giáo dục con, em không vi phạm pháp luật, tạo ra sự chuyển 

biến rõ rệt về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương và trên địa 

bàn toàn huyện. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chủ động 

xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ, 

đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác bảo đảm ANTT 

trên địa bàn huyện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh;                             

- TT HU, TT HĐND huyện;  

   (để báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngụy Thị Tuyết Lan 
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