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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:      /UBND 

V/v Tăng cường công tác 

đảm bảo ANTT- TTATGT  

dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày      tháng 4  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Công an thành phố, Ban CHQS thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tích cực lãnh đạo chỉ 

đạo triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên 

tình hình an ninh trật tự vẫn còn diễn biễn phức tạp, các thế lực thù địch phản 

động, số đối tượng trọng điểm vẫn tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá, tội 

phạm và các vi phạm pháp luật có xu hướng tăng, trật tự an toàn giao thông, 

phòng chống cháy nổ, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn 

hạn chế, tiềm ẩn phức tạp. 

Để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, 

xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5, Chủ tịch 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Công an thành phố, Ban CHQS 

thành phố và UBND các phường, xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Công an thành phố 

- Chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, quản lý chặt 

địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt 

động lợi dụng Biển Đông và các vụ khiếu kiện liên quan đền bù, giải phóng mặt 

bằng, liên quan đến môi trường, tôn giáo...Giải quyết nhanh gọn các vụ việc mới 

phát sinh ngay từ cơ sở, không để phức tạp. Bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu 

trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế 

đến thăm và làm việc trên địa bàn. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị 

nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; Bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin, phối 

hợp ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang mạnh; kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân 

tạo thông tin kích động dư luận chống chế độ, cổ súy cho các hiện tượng xấu 

trên mạng xã hội. 

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, kịp thời phát 

hiện và tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, nhất là số đối tượng 

hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, các băng, ổ, nhóm sử dụng hung 

khí để gây án, không để chúng hoạt động lộng hành, manh động gây án. 
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- Đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy và tình trạng tổ chức sử dụng ma túy 

trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; Phát hiện, xử lý các vi 

phạm liên quan đến khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, các vi phạm về vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

- Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham 

gia phát hiện, tố giác và đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. 

- Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền ở cơ sở phân công, chỉ đạo các 

ngành, đoàn thể tham gia phối hợp với lực lượng Công an quản lý, cảm hóa, 

giáo dục các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư; huy động các lực lượng bán 

chuyên trách tham gia tuần tra kiểm soát, giữ gìn ANTT. 

- Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý vũ 

khí, vật liệu nổ, PCCC, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự 

lưu trú, hộ gia đình cho người nước ngoài thuê nhà…; đồng thời tăng cường vận 

động nhân dân thu hồi, giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ tàng trữ trái phép. 

- Chủ động triển khai các phương án đảm bảo TTATGT, không để xảy ra 

ùn tắc, tai nạn giao thông trên tất cả các tuyến đường. 

2. Ban chỉ huy quân sự thành phố 

- Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; phối hợp 

với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ tàng trữ trái phép, tổ chức quản lý, tiêu hủy theo quy định; 

- Chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Công an tổ 

chức tuần tra vũ trang, đảm bảo ANTT trên địa bàn,… 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm VH – TT và Thể thao 

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền cơ sở, các ngành, đoàn thể triển khai 

sâu rộng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán 

bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tình hình hoạt động và nguy cơ, tác 

hại của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền các nội dung về đảm bảo ANTT, 

TTATGT, TTĐT trên hệ thống phát thanh thành phố, Cổng thông tin điện tử thành 

phố. Tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thanh và bài viết trên Cổng 

thông tin điện tử của thành phố về công tác này để người dân biết và thực hiện. 

4. Các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn  

Tổ chức tốt công tác bảo vệ cơ quan, phòng ngừa kẻ gian trộm cắp tài sản 

của tập thể, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong cơ quan và người 

đến làm việc với cơ quan; tuyên truyền để cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, 

hội viên nhận thức rõ trách nhiệm đảm bảo ANTT là của toàn dân, trú trọng 

quản lý, giáo dục con em trong gia đình và tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

5. UBND các xã, phường 
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- Chỉ đạo bộ phận văn hóa thông tin ở cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền về tình hình ANTT, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 

viên và quần chúng nhân dân về tình hình và nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT, chủ 

động hòa giải, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. 

- Thực hiện tốt việc phân công người tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục 

người vi phạm, nhất là số thanh thiếu niên hư tại cộng đồng dân cư, phòng ngừa 

vi phạm pháp luật. 

- Huy động lực lượng Công an ở cơ sở, dân quân tự vệ, dân phòng, bảo vệ 

dân phố tuần tra kiểm soát, quản lý địa bàn, đối tượng, đảm bảo ANTT,… 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường triển 

khai ngay các nội dung công tác trên, góp phần giữ gìn ANTT của địa phương, 

bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2021. 

Giao Công an thành phố chủ trì, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã và tập hợp báo 

cáo theo quy định./. 
Nơi nhận:  
- Như k/g; 

- Lưu: VT. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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