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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 
Số: 05/CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày 17 tháng 11 năm 2022 
  

CHỈ THỊ 

Về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm  

an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

  

Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn 

huyện tiếp tục được giữ vững, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra; các cấp, các ngành, các tổ chức chính 

trị - xã hội đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện 

và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác; kịp thời tham mưu nhiều 

chương trình, giải pháp bảo đảm ANTT; tập trung triển khai quyết liệt nhiều 

phương án, kế hoạch, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT; 

kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Theo quy luật hàng năm, càng gần thời 

điểm Tết Nguyên đán, tình hình ANTT thường diễn biến phức tạp, một số loại 

tội phạm có xu hướng tăng, ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn phạm tội mới, 

tinh vi, nguy hiểm hơn. Sang giai đoạn bình thường mới sau đại dịch Covid-19, 

các hoạt động kinh tế, xã hội được khôi phục và phát triển tích cực; bên cạnh đó, 

tiềm ẩn phát sinh các vấn đề về tội phạm, vi phạm pháp luật, các tai, tệ nạn trong 

xã hội. Do đó, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong thời điểm cuối năm 2022, đầu 

năm 2023 đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn so với các năm trước.  

Để tiếp tục đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn huyện, tạo môi trường lành 

mạnh, an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã:  

- Tăng cường quán triệt và chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ 

thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác bảo vệ 

ANTT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân từ đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ gìn 

nếp sống văn hóa khu dân cư; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, 

phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; phòng chống cháy, 

nổ. Thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, 
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người nghèo, người không nơi nương tựa, lang thang, cơ nhỡ... Duy trì chế độ 

trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến, bảo vệ cơ quan, đơn vị; chủ động rà 

soát các lĩnh vực, địa bàn thuộc chức năng, phạm vi quản lý để phòng ngừa sai 

phạm. 

- Chủ động nắm tình hình, kịp thời trong giải quyết các vụ việc xảy ra trên 

địa bàn theo cơ chế thống nhất và phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là phối hợp 

giải quyết ổn định, dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, kiên 

quyết không để xảy ra tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp, gây rối 

ANTT, trở thành “điểm nóng”... Tăng cường rà soát, đảm bảo an ninh, an toàn 

thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin 

xấu, độc; nắm, quản lý các hoạt động từ thiện trong dịp Tết, không để các đối 

tượng xấu lợi dụng thực hiện âm mưu, ý đồ chính trị xấu tác động vào địa bàn.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp vận tải, các tổ 

chức, cá nhân chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông; tăng cường công tác 

thanh tra, tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, phấn đấu làm giảm tai nạn 

giao thông; ngăn ngừa ùn tắc giao thông, đảm bảo cho Nhân dân đi lại an toàn, 

thuận lợi trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tiếp tục phổ biến, giáo dục kiến 

thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho Nhân dân; phối hợp lực 

lượng Công an thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tổng kiểm tra an toàn về 

phòng cháy, chữa cháy, chú trọng thời điểm Tết Nguyên đán và thời gian diễn ra 

các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; không để xảy ra cháy phức tạp, 

gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.  

- Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy 

động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò và trách 

nhiệm nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang trong bảo đảm ANTT; nâng 

cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản. Tích cực vận động 

Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo 

dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, không để phát 

sinh tội phạm.  

- Tiếp tục tập trung quán triệt nghiêm túc các nội dung Đề án phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 (sau đây 

gọi tắt là Đề án 06); đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực 

hiện Đề án 06 nhằm phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cơ quan Nhà 

nước, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
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động và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, góp phần xây dựng 

chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030.  

Các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an thực hiện 

có hiệu quả kế hoạch cao điểm “90 ngày, đêm” thực hiện các giải pháp đảm bảo 

các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020. Trước mắt, 

tranh thủ tối đa các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến 

người dân trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, xem đây là “thời điểm 

vàng” gắn với tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực phối hợp 

thực hiện. Trưởng các phòng, thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi Đề án 

06 và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về kết 

quả, tiến độ triển khai thực hiện. 

2. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động 

soát xét, nắm chắc tình hình tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời 

giải quyết những vấn đề nổi lên về ANTT không để xảy ra phức tạp. Phối hợp 

với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Huy động tối đa lực lượng, phương 

tiện thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi 

phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, nhất là đấu tranh với: các ổ, nhóm tội phạm có tổ 

chức, các đối tượng hoạt động lưu động, sử dụng vũ khí “nóng” để gây án; tội 

phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm cướp, cướp 

giật, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc; tội phạm sử dụng công nghệ cao; đưa người 

trốn đi nước ngoài trái phép, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; các hành vi vi 

phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; các đường dây, 

điểm phức tạp về ma túy; tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận 

thương mại; tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực 

phẩm, động vật hoang dã... Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại địa bàn cơ  

sở, không để tái phạm. Tăng cường công tác quản lý cư trú, tạm trú, cơ sở ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài. Kiềm chế, làm giảm 

tai nạn giao thông, cháy nổ, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. 

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các hoạt động của lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc và chúc Tết ở địa phương; các sự kiện chính 

trị, văn hóa, lễ hội; nơi vui chơi giải trí, đón xuân của Nhân dân.  

3. Cơ quan Thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện, Ban An toàn 

giao thông huyện theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tập trung chỉ 

đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai quyết liệt 
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các biện pháp đảm bảo an ninh, TTXH và TTATGT, tổ chức kiểm tra, theo dõi, 

hướng dẫn việc triển khai thực hiện của các đơn vị trực thuộc; phấn đấu thực hiện 

được mục tiêu giảm tai nạn giao thông.  

4. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, nhất là các hoạt 

động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; xây 

dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tăng cường thời lượng phát sóng, kịp 

thời đưa tin tuyên truyền về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; biểu dương 

gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khích 

lệ tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm; đồng thời thông báo, 

cảnh báo những phương thức, thủ đoạn, hoạt động mới của các loại tội phạm để 

người dân nêu cao cảnh giác, góp phần phòng ngừa tội phạm. 

5. Phòng Giáo dục & Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp và các 

địa phương, đơn vị có liên quan chỉ đạo các Trường học trên địa bàn huyện tổ 

chức ký cam kết và tuyên truyền, vận động học sinh, các tầng lớp nhân dân thực 

hiện nghiêm túc Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các quy định 

về quản lý, sử dụng pháo, đèn trời; tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, 

đảm bảo TTATGT, TTCC. 

6. Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ ra quân 

triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023 cấp huyện tạo sức lan tỏa cao trong xã hội về thực hiện 

đợt cao điểm. 

7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện phối hợp với 

Cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy trình, 

quy định theo tố tụng hình sự; không để xảy ra bức cung, nhục hình, oan sai, bỏ 

lọt tội phạm; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp còn tồn 

đọng; lựa chọn xét xử một số vụ án điểm, được dư luận xã hội quan tâm để răn 

đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm. Đối với các vụ án liên quan vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ khẩn trương tổ chức điều tra, truy tố, xét xử và 

thực hiện theo thủ tục rút gọn, công khai, lưu động (đối với các vụ đủ điều kiện) 

nhằm tăng tính răn đe, cảnh báo trong xã hội. Phối hợp với cơ quan Công an và 

đơn vị liên quan thực hiện tốt biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào 

Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên phối 

hợp với đơn vị liên quan, chính quyền các xã tăng cường chỉ đạo công tác phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
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Tổ quốc tại các địa bàn cơ sở đảm bảo chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, tạo động 

lực, khích lệ Nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ ANTT, giúp 

đỡ, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.  

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; Thủ trưởng 

các ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên. Đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo 

triển khai để tình hình phức tạp về ANTT, cháy, nổ, mất trật tự an toàn giao 

thông thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.  

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường 

xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng tháng tổng 

hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện và cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định; phối hợp với phòng Nội vụ đề xuất khen thưởng các tổ 

chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm./. 
 

   Nơi nhận:                                      

- UBND tỉnhn Hà Tĩnh; 

- Công an tỉnh;  

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện;  

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc; 

- TT HĐND, UBND các xã; 

- Lưu: VT, CAH. 

Gửi VB giấy và điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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