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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Công an thành phố, Ban CHQS thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 85/UBND- NC1 ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố; để tiếp tục đảm bảo 

an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm, trước mắt là thời 

điểm bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026; UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị, Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, 

UBND các phường, xã: 

- Tiếp thực hiện nghiêm túc Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của 

Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và các nhiệm vụ, giải 

pháp thời gian tới theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm an ninh, trật 

tự; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 02-/CT/TU, ngày 31/12/2021 của Thành ủy “ về tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự 

năm 2021 trên địa bàn thành phố và các Chỉ thị, Kế hoạch của UBND thành phố 

chỉ đạo về công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021. 

- Quá trình thực hiện yêu cầu cần bám sát vào các nhiệm vụ, chỉ đạo của 

Thành ủy, UBND thành phố và của cơ quan ngành dọc cấp trên; cần linh hoạt, 

vận dụng vào tình thình thực tế của địa phương, đơn vị để có những quyết định 

sát với tình hình vừa đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đơn vị vừa đảm bảo 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đúng quy định pháp luật. 

- Đối với những vụ việc, phức tạp về an ninh, trật tự, có nguy cơ phát sinh 

thành “điểm nóng”, cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để 

có những biện pháp và quyết định kịp thời, không để bị động, không để kẻ xấu, 

cơ hội chính trị lợi dụng để chống phá; áp dụng và thực hiện tốt Quyết định số 

03/QĐ-UBND, ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh “ Ban hành Quy trình giải quyết 

tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự và bạo loạn”; tiếp tục thực hiện tốt, 

hiệu quả Kế hoạch số 2837/KH-UBND, ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh “ Kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình 

hình mới”. 

- Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, UBND các phường, xã chủ 

động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện 

pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện 
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chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách 

quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố cũng như trên địa bàn cơ sở. 

- UBND các phường, xã tăng cường hơn nữa để chỉ đạo và thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn, công 

tác quản lý vũ khí- vật liệu nổ và công cụ thỗ trợ, công tác về phòng cháy và 

chữa cháy; trong đó chú ý đến quản lý cư trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện 

về an ninh, trật tự, quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn,...tăng cường kiểm 

tra, thanh tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi 

phạm theo đúng quy định pháp luật; trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý 

hình sự, yêu cầu chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định. 

- Công an thành phố và Ban CHQS thành phố thường xuyên phối hợp và 

thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính 

phủ “ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ 

bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. 

- Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các 

phường, xã tăng cường, quyết liệt trong công tác tham mưu và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài 

ảnh hưởng đến an ninh nông thôn, tôn giáo; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa 

lãnh đạo với người dân để giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để kẻ xấu, 

phần tử phản động lợi dụng, kích động, chống phá. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 

thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố trên tất cả 

các lĩnh vực an ninh, trật tự, phát triển kinh tế- xã hội,... đến người dân để nâng 

cao nhận thức của người dân trong chấp hành các chủ trương và quy định của 

Nhà nước, tạo ra sự đồng thuận, từ đó góp phần cho ổn định xã hội để phát triển 

kinh tế xã hội. 

- Tổ chức trực thường xuyên (24/24 cả ngày nghỉ), có lãnh đạo chủ trì 

chịu trách nhiệm xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật 

tự và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh, thành phố; chấp hành 

nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với UBND thành phố theo đúng quy định. 

2. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban CHQS thành phố, UBND 

các phường, xã, các phòng, ban, đơn vị liên quan để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Bộ Công an, Công an 

tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố giao, trong đó tập trung nắm chắc tình hình, 

nhất là ở các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự để thực hiện các biện pháp 

nghiệp vụ cần thiết, hiệu quả bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử Quốc 

hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Công an thành phố: Tham mưu, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác đảm bảo 

an ninh, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước 

về an ninh, trật tự, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc... trên địa bàn thành phố. Tích cực, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, 
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Công an các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ nắm chắc địa bàn, rà soát các 

cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các 

quán Bar, Karaoke.. để có biện pháp phối hợp quản lý theo quy định. Các trường 

hợp, cơ sở có vi phạm phải được xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. 

Thực hiện tốt công tác quản lý đối với những trường hợp nhập cảnh trái phép, cư 

trú bất hợp pháp, phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật và cả với các 

trường hợp có liên quan. 

3. Ban CHQS thành phố chủ trì, thực hiện tốt công tác quân sự quốc 

phòng địa phương theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố phối hợp với Sở Y tế và các cơ 

quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý tại các cơ sở cách ly tập trung ở 

Trung đoàn 834, Trường Quân sự tỉnh (cũ) và các khu cách ly tập trung trên 

địa bàn thành phố, đồng thời chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế và các cơ 

quan liên quan, căn cứ tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để có đề 

xuất với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan hỗ trợ thành phố trong việc 

sử dụng doanh trại của các đơn vị đóng quân trên địa bàn để tổ chức cách ly 

tập trung theo quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Thành ủy  tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh trên 

không gian mạng, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động đăng tải, tán phát trên 

không gian mạng, vô hiệu hóa các hoạt động đăng tải, tán phát thông tin độc, 

xấu, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, nhất là liên quan đến bầu cử Quốc hội 

khóa 

XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

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

thực hiện nghiêm túc, chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo đúng 

quy định. 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TTTU (b/c); 

- CT, các PCT.UBND thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hải 
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