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   Kính gửi:  

      - Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

      - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

      - UBND các huyện, thành phố. 

 

Để tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023 và thực hiện nghiêm Điện số 260 ngày 20/12/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, cơ quan, đơn vị, địa phương 

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và 

của tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ 

thị số 09/CT-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về mở đợt cao 

điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán 

2023; Kế hoạch số 6078/KH-BCĐ389 ngày 04/12/2022 và Công văn số 

18/BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả về triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tham gia phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bố trí cán bộ thường trực bảo đảm an ninh, an 

toàn trụ sở làm việc; làm tốt công tác trực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt quy định về phòng 

cháy, chữa cháy; quy định về quản lý, sử dụng pháo; tích cực tham gia tố giác 

tội phạm và các tệ nạn xã hội. 

2. Công an tỉnh  

Chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị, địa phương thực hiện tốt 

các nội dung sau:  

- Tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, 

phát hiện, ngăn chặn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, 

đột xuất, bất ngờ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hoạt động 

lợi dụng khiếu kiện, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự. 

- Triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự các mục tiêu 

trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng, các đoàn lãnh đạo  

Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, chúc Tết và làm việc tại địa phương.  
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- Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm như: tội phạm xâm phạm 

tính mạng, sức khỏe; tội phạm “tín dụng đen”, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản, trộm cắp tài sản; tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc. Tăng cường 

tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về phòng cháy, 

chữa cháy, nhất là tại các khu dân cư, các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn 

bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép. Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm 

soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tụ 

tập đua xe; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn 

trong dịp Tết. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp với Công an tỉnh 

chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác các hoạt động tuyên truyền, xuyên 

tạc, chống phá trên không gian mạng, các loại tội phạm lợi dụng không gian 

mạng để hoạt động. 

4. UBND các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nắm chắc tình 

hình, không để xảy ra tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự, nhất là các 

khu vực trung tâm. Bảo đảm tốt an ninh, trật tự các điểm vui Xuân, đón Tết của 

Nhân dân, các lễ hội đầu xuân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; nắm, quản lý số công dân khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không 

để tập trung đông người kéo lên tỉnh, ra Trung ương khiếu kiện. 

- Tổ chức triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, 

phòng, chống tội phạm; tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động vận chuyển, 

buôn bán hàng lậu, hàng giả; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, 

chống cháy, nổ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân không mua bán, 

tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép, không tham gia các tệ nạn xã hội, 

nhất là đánh bạc trong dịp Tết; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này, 

tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ CVP, TKCT, TH; 

+ Lưu: VT, NC.Bền. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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