
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:          /CT-CTUBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày      tháng      năm 2021 

CHỈ THỊ 

Về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2021 

 

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, vai 

trò nòng cốt và tham mưu có hiệu quả của lực lượng Công an, sự tham gia tích cực 

của các tầng lớp Nhân dân; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành 

phố đạt được những kết quả quan trọng. UBND thành phố đã triển khai quyết liệt 

các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19, qua đó không để dịch lây 

lan trong cộng đồng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được 

bảo đảm; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng được 

bảo vệ tuyệt đối an toàn nhất là trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ 

Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; bảo vệ cưỡng 

chế, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm của tỉnh, của thành phố; giải 

quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ, việc phức tạp, mới nổi lên, không để phát sinh 

phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; phục vụ có có hiệu 

quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch đi đôi với phục hồi và phát triển kinh tế- 

xã hội. 

Tuy nhiên, ở một số địa bàn phường, xã công tác tham mưu giải quyết một 

số vụ, việc nổi lên về an ninh, trật tự có lúc hiệu quả chưa cao, còn bị động. Người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa phát huy hết trách nhiệm trong lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác quản lý nhà 

nước về an ninh, trật tự có vụ, việc còn nhiều sơ hở, thiếu sót; nhất là quản lý 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng chống cháy, nổ, tai nạn giao thông. 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mặc dù được quan tâm, nhưng ở một 

vài nơi còn hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự 

trong tình hình mới 

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự năm 2021, Chủ 

tịch UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

phường, xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm; cụ thể như 

sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, 

chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trọng tâm là: Chỉ 

thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 47- CT/TW ngày 

25-6-2015 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 

của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và 
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kiểm soát ma túy”; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về 

Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05-9-2019 của 

Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 

15-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ 

thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận 

số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày     01-12-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01-02-2019 của Ban Bí 

thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04-9- 

2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và 

khắc phục ùn tắc giao thông”; Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 12/9/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 

14-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự năm 2021. Trong đó xác 

định rõ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp phải chịu 

trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh, trật tự và tổ chức thực hiện, kiểm tra, 

đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật 

tự ở phường, xã, cơ quan, đơn vị mình. Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, 

trật tự ở phường, xã nào, thì cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

nơi đó phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm. 

2. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, bảo 

vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai 

các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, xác định rõ đây là 

nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. 

Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trọng 

tâm là phòng ngừa, khống chế có hiệu quả với đại dịch Covid-19, không để lây lan 

trong cộng đồng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các 

sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh, của thành phố, hoạt động của 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa 

phương. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, tập 

trung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. 

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Bảo đảm an 

ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, 

bảo vệ bí mật nhà nước; có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 

trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác có 

hiệu quả các thông tin xấu, độc và luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, 

Nhà nước ta. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với tổ 
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chức và hoạt động của các tổ chức quần chúng. 

3. Thực hiện tốt công tác phối hợp thẩm định, giám sát các chương trình, đề 

án, dự án hợp tác quốc tế đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh, thành phố, phát hiện, 

ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm hại an ninh kinh tế; tham mưu xử lý việc 

thực hiện không đúng cam kết, gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Nắm 

chắc tình hình, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh 

kinh tế, an ninh trong công nhân, người lao động, phát hiện, tháo gỡ sớm, không để 

xảy ra đình công, lãn công; an ninh tại khu công nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Đề 

án công tác công an tham gia phòng ngừa và giải quyết đình công trái pháp luật 

phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực viễn thông, internet, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và 

thông tin trên mạng. Chủ động phát hiện, phối hợp khắc phục lỗ hổng bảo mật, 

phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm nhập, tấn công hệ thống 

mạng thông tin của các cơ quan trọng yếu, cơ mật của thành phố. 

4. Tăng cường việc tiếp công dân, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền với người dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo 

tiến độ triển khai các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong đó thực hiện nghiêm 

túc, đúng quy trình về đền bù, giải phóng mặt bằng. Tập trung giải quyết triệt để, 

hiệu quả các vụ, việc tranh chấp, khiếu kiện, các vụ việc nổi lên về tôn giáo. Tăng 

cường quản lý nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động trong 

khuôn khổ pháp luật. Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tuyên 

truyền, phát triển đạo trái pháp luật, hoạt động của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn 

thành phố. 

5. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham 

gia phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ 

giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm, xác 

định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành. Tấn công, trấn áp mạnh với 

các loại tội phạm kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm 

hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tội phạm bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng. 

Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do 

nguyên nhân xã hội. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản trong cơ 

quan, đơn vị; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm 

kinh tế, tham nhũng; các vi phạm pháp luật về môi trường, khai thác tài nguyên, 

khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm; tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ 

trái phép chất ma túy; tội phạm ma túy trong quán bar, karaoke và cơ sờ kinh 

doanh dịch vụ lưu trú; tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc; tội phạm về mại 

dâm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế các loại tội phạm; phấn đấu tỷ lệ 

điều tra khám phá án hình sự đạt 75% trở lên; án rất nghiêm trọng và đặc biệt 
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nghiêm trọng đạt 95% trở lên. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, 

xét xử, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, hoặc các sai phạm trong hoạt 

động tố tụng. Tăng cường công tác bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã. Thực 

hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp theo nghị quyết của Bộ Chính trị. 

Làm tốt công tác giam giữ, thi hành án, công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng 

đối với người chấp hành án ngoài hình phạt tù, người được hoãn, tạm đình chỉ, 

chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. 

6. Tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước 

giai đoạn 2021- 2030 trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Triển khai có hiệu quả Luật Cư 

trú (sửa đổi). Đưa vào quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

và tổ chức cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Thực hiện tốt công tác quản 

lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện về an ninh, trật tự; các dịch vụ văn hóa và hoạt động văn hóa. Tích cực tuyên 

truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, kịp thời phát hiện, thu hồi, xử lý 

nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, 

phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các vi phạm pháp luật về pháo; đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng 

trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao văn hóa giao thông, từng bước 

xây dựng môi trường giao thông văn minh, hiện đại, an toàn, lịch sự, kết hợp với 

tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm phạm là nguyên nhân 

trực tiếp gây ra tai nạn giao thông; có giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông tại 

khu vực đô thị trong giờ cao điểm; thường xuyên khảo sát, kịp thời phát hiện 

những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; 

thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; lập lại trật 

tự đô thị, trật tự công cộng, không để tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. 

7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 

21/4/2020 thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy 

(PCCC); Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Tăng cường vai trò lãnh 

đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với việc tổ chức thực hiện 

Luật Phòng cháy và chữa cháy, các quy định PCCC của Nhà nước, các chỉ thị của 

Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố về công tác PCCC; nâng cao hiệu 

lực quản lý nhà nước đối với công tác PCCC; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải 

cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC góp phần phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương. 

Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức, thể loại nâng cao chất lượng công tác 

tuyên truyền giáo dục pháp luật và phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC. Từng 
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bước thực hiện xã hội hóa công tác PCCC. Xây dựng thế trận toàn dân PCCC, lồng 

ghép các phong trào như “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” với phong trào “Toàn dân PCCC”, tiếp tục duy trì và nhân 

rộng mô hình điển hình tiên tiến về PCCC, phát huy hiệu quả nguyên tắc “huy 

động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCC”. Mọi hoạt động 

PCCC phải thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện theo phương 

châm “4 tại chỗ”. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, điều tra xử lý cháy, nổ; 

tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trong điều tra cháy, nổ. Thành lập Ban Chỉ 

đạo các cấp về công PCCC nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các 

ngành cùng phối hợp tham gia. Quan tâm đầu tư lực lượng PCCC đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/6/2019 

của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, 

nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác đảm 

bảo an ninh, trật tự; đổi mới nội dung tuyên truyền đối với từng đối tượng cụ thể, 

nhằm tác động, nâng cao ý thức cảnh giác và ý thức trách nhiệm của cộng đồng 

dân cư; tập trung tuyên truyền tại các địa bàn phức tạp, nơi đời sống người dân còn 

khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế; chỉ đạo rà soát, phát hiện các tranh 

chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân, để tổ chức gặp gỡ vận động, hòa giải, tranh thủ 

người có uy tín để tác động giải quyết. 

Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch phối hợp giữa các cấp, các 

ngành, các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội trong phòng, chống tội phạm; phối 

hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn giáp ranh. Công an thành phố 

tăng cường phối hợp với các đơn vị trong Khối Nội chính thực hiện có hiệu quả 

công tác bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét 

xử các vụ án. 

9. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học, cơ quan, 

doanh nghiệp, gia đình có các hình thức thu hút các tầng lớp Nhân dân tích cực 

tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã 

hội, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, người mắc tệ nạn xã hội, người mãn hạn tù, 

đặc xá, thanh thiếu niên hư tại gia đình và cộng đồng dân cư, tạo thế trận toàn dân 

phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng xã hội an toàn, kỷ 

cương, lành mạnh, chấp hành pháp luật. Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật 

Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng”; tổ chức Hội nghị giao lưu các tập 

thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại 

địa bàn cơ sở. Phát huy vai trò lực lượng Công an xã chính quy tại địa bàn cơ sở, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố, bảo 

vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở. 
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10. Xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính 

quy, từng bước hiện đại; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và xây dựng văn hóa ứng 

xử trong công tác, chiến đấu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung 

ương 4 (Khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh 

học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh. Quan tâm đầu tư 

các nguồn lực xây dựng toàn diện cho Công an thành phố, đơn vị trực tiếp chiến 

đấu và lực lượng Công an xã chính quy; tăng cường kinh phí, ưu tiên hỗ trợ đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Công an để đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ an ninh, trật tự; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật 

trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tổ chức nhiều hình thức để cán bộ, Nhân 

dân trong thành phố đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong 

sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Phòng Tài chính- kế hoạch phối hợp Công an thành phố báo cáo, đề xụất 

UBND thành phố hỗ trợ kinh phí thực hiện các nội dung trong Chỉ thị này đảm bảo 

theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các nghị định, văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

Đề nghị VKSND thành phố, TAND thành phố phối hợp chặt chẽ với lực 

lượng Công an trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; qua đó kiến nghị một số giải 

pháp phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. 

Đề nghị ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp các 

đơn vị, phường, xã triển khai thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề 

ra trong Chỉ thị này, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động xây 

dựng khu dân cư, hộ gia đinh văn hóa; chú trọng công tác tuyên truyền trong đoàn 

viên, hội viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực, chủ động tham gia 

trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. 

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện theo quy định./. 
Nơi nhận: 

- VPUBND Tỉnh; 

- Công an tỉnh (VP); 

- TT Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT thành phố; 

- Viện KSND, TAND thành phố; 

- Các phòng, ban của thành phố; 

- UBMTTQ thành phố và các tổ chức thành viên; 

- Công an, Quân sự thành phố; 

- CPCT, CPVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                     

Lương Văn Long 
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