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CHỈ THỊ
Về tăng cường tấn công trấn áp tội phạm,
đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Thực hiện Công văn số 458-CV/HU ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Ban
Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong
đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán
Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn huyện.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm,
đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm
2018. Chủ tịch UBND huyện chỉ thị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện,
UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:
1. Tập trung triển khai, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ
phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong thời điểm trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; huy động đồng bộ sức mạnh của hệ thống
chính trị trong việc tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo
vệ an ninh Tổ quốc” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức
và Nhân dân toàn huyện trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an
toàn xã hội.
2. Công an huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
trong triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công tội phạm theo sự
chỉ đạo của Công an tỉnh (thời gian từ ngày 16 tháng 12 năm 2017 đến ngày 28
tháng 02 năm 2018). Đồng thời, tăng cường chỉ đạo Công an các xã, thị trấn xác
định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề cần ưu tiên giải quyết trong đợt
cao điểm lần này để đồng loạt ra quân thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo các lực
lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, các vi phạm
về an toàn cháy nổ; hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông và không để xảy ra
cháy nổ. Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường
phòng ngừa, kéo giảm tội phạm xảy ra trên địa bàn nhất là tội phạm trộm cắp,
cướp giật tài sản, tội phạm cố ý gây thương tích…
3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động phối hợp với lực lượng Công an
huyện bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng ở địa phương, đặc biệt là các hoạt
động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018. Tăng cường chỉ đạo Ban
Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn chủ động phối hợp lực lượng Công an cùng cấp
đẩy mạnh tuần tra canh gác khép kín địa bàn, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp
thời phát hiện, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành
vi tụ tập, gây rối, làm mất an ninh trật tự vào đêm khuya.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể
thao phối hợp Đài Truyền thanh huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ
biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân nắm rõ
chủ trương chỉ đạo của UBND huyện để quán triệt và huy động được sức mạnh
tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật
tự. Thường xuyên đưa tin, tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt
động của các loại tội phạm, từ đó nâng cao nhận thức của Nhân dân trong công
tác phòng ngừa, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an
ninh Tổ quốc, tích cực lên án, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
khác.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động kiểm tra, tham mưu lắp đặt các
biển báo, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng cường phối hợp với Công an
huyện quản lý, kiểm tra hoạt động thương mại, phòng, chống hàng gian, hàng
giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện các biện
pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách. Trong đó, tập trung chỉ đạo
công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, đánh bài, đá gà, số đề,
lắc tài xỉu…); quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đảm bảo an
toàn giao thông, tổ chức phát quang các tuyến đường; phòng, chống cháy nổ;
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương.
7. Giao Công an huyện phối hợp Phòng Nội vụ huyện đề xuất Chủ tịch
UBND huyện khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
thực hiện cao điểm (05 tập thể và 15 cá nhân).
8. Kết thúc đợt cao điểm, đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện
và UBND xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện về Công an huyện (qua Đội
Tổng hợp) chậm nhất ngày 01 tháng 3 năm 2018.
9. Giao Công an huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển
khai thực hiện chỉ thị này, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo về
Thường trực UBND huyện nắm, chỉ đạo.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đề nghị thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện
nghiêm túc. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo
cáo về Công an huyện để tổng hợp trình UBND huyện xem xét, chỉ đạo kịp
thời./.
Nơi nhận:
- TT. HU, HĐND, UBMTTQ huyện (để báo cáo);
- Thường trực UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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