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Dc 1Ip — Tir do — Hinh phuic 

S: /CT-UBND Czra Lô, ngày tháng 4 náin 2021 

CHI TH! 
Ye vic tang cu*ng cong tác dam bão An ninh trt tir Du ljch và thtrc hin 

các giãi pháp phông ngira, kéo giãm ti p1iim nim 2021 

Näm 2020, tInh hInh an ninh trt ti,r tii thj xâ Cüa Là cci bàn in djnh, tuy nhiên do 
tác &ng chung trên toàn tinh nén an ninh trt tir trên dja bàn cüng Co nhtng phirc tp 
vOi nhiu khO khän và thách thtrc, tãc dng không nhO dn tInh hInh phát trin kinh t - 
xã hi và ANTT cüa dja phu'ong. 

Näm 2021, là nàm dâu tiên quail trit, trin khai thirc hin Nghj quyt Di hi dai 
biu toàn quc ln thu XIII cüa Dâng, Chin luçyc phát trin kinh t - xà hôi 05 nãrn 
2021 — 2025; bu ci:r di biêu Quôc hi khóa XV, bu cir dti biu Hi dng nhân dan các 
cp nhim kS'  2021 — 2026... Dr báo tInh tInh th giói, khu virc, trong nithc và trong 
tinh sê cOn din bin phüc ttp, tim n nhiu yu t gay m.t n djnh. Dja bàn thj xa Cüa 
Là vn là dja bàn trçng dim, thun lçii ma các th 1rc thu dch, phàn dng trong và 
ngoài nu'óc lçi dçing hott dng cMng phá. Nhctng biu hin "tir din bin", "tir chuyn 
hóa" trong ni b chua duçc dy lUi trit d së có tác dng dn qua trInh chun bj và t 
chüc bu cir di biu Quôc hi khóa XV và di biu Hi dng nhân dan các cp nhim 
kr 2021 - 2026; các vçi vic tranh chp, khiu kin trong nhân dan tim n phüc ttp. Mt 
s ti phrn có xu huâng gia tang vói sir xut hin mt s phucmg thi'rc thñ don mói... 

D dam báo t& an ninh trt tir müa du lich, dng thñ thçrc hin các giài pháp 
phOng ngra, kéo giàm ti phm 11am 2021, Chü tjch Ui ban nhân dan thj xA yêu cãu Thu 
trithng các ban, ngành, doàn th thj xà, Chü tjch UBND các phi.thng ttp trung chi do 
thirc hin t& mt s ni dung cong tác tr9ng tam sau day: 

1. Ban Chi dio Phông c1ing tçui phim, t nn xã Iiii và Phong trào toàn dan 
bão v an ninh T quc cüa th xä: Theo chüc nãng nhim vi, tin hành phân cOng cii 
th cho các thành viên trirc tip chi dio, kirn tra, don dc thirc hin t& cOng tác phOng 
chng ti phrn va t nin xà hi, dam bào ANTT trén dja bàn; phi hçip vâi UBND các 
phu'?ng trong vic vn dng nhân dan tuân thu các bin pháp phOng chng djch bnh 
Covid-19, nghiêm tüc thrc hin vic cách ly, giám sat y t& phat dng toàn dan nâng cao 

thirc và tang cuOng các hot dng tir bão v süc khôe. 

2. COng an thi xã 

- Chü tn tham muu cho cp üy, chinh quy&n trin khai thixc hin tt các chU truong, 
k hoach cüa cp trên và cac bin phap, giãi phap cüa dja phuong v cOng tác dam bào 
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ANTT, không d dt xuât bt ngO Thirc hin có hiu qua nhim vi thuàng trtxc Ban chi 
do Phông chng ti phtm và Phong trào toàn dan BVANTQ. Chü dng nm chc tInh 
hinh và dua ra các giài pháp kjp thii, hiu qua trên các 1inh virc an ninh ton giáo, an 
ninh nông thôn, do thj, an ninh ni b, an ninh kinh t, van hóa tu tung... không d bt 
ng, bj dng. Phôi hçp thrc hin có hiu qua Ngh djnh 03/ND-CP ngày 05/9/20 19 cüa 
ChInh phü v pMi hçp giUa các lrc lugng Cong an - Quân sr - Biên phOng trong thirc 
hin nhirn vii bão v ANQG, gi gin TTATXH và nhim vv quc phàng trên dja bàn. 

- Tang cung các bin pháp nghip vii d phông ngi~a, phát hin và du tranh di 
vOi ti phm và t nin xà hi, dc bit là vào th?ii gian cao dim cüa müa du ljch. Kiên 
quyt không d ti phm h5ng hành, dc bit là cup, cup git tài san, gay ri trit tir 
cong cong, c gay thuo'ng tich, trm cp tài san trong các nhà nghi, khách san. . .Nâng 
cao hon nüa cht luc'ng, hiu qua cOng tác phông ng11a ti phm; quyt tarn kirn ch& 
lam giám thrc chat ti phrn hInh sir It nht 05% so vâi nãm 2020. 

- Tang cu6ng cong tác QLNN v ANTT, nhât là các co' sO' du tu kinh doanli có 
diu kin v ANTT, quãn 19 cu trü, quãn 19 nguO'i nuO'c ngoài. Thc hin t& cOng tác 
dam bào TTATGT, phM hçip CaC phOng chüc nang d tham mu'u quãn 19 t& tr.t tir giao 
thông, nht là vic phân lutng giao thOng, 1p dt bin cam dlrng d xe darn bão hçp 19, 
dung quy djnh; tham muu quán 19 hot dng xe din bn bánh và mO tO nuO'c; thirc hin 
tot cong tác phông cháy, chüa cháy. PMi hp Trung doàn CSCD Bäc trung b t chüc 
tun tra d phông ngra dâu tranh vO'i các 1oi ti phm và vi phim pháp lut. 

- PhM hçp vói các ban, ngành, dja phuong, Uy ban Mt trn T quOc thj xã vã các 
t chi'rc thành viên trin khai hiu qua các hot dng phông ngüa xä hi; tuyên truyn 
phuong thirc thu don hot dng cüa các loii ti phrn nhu: ti phtm cong ngh cao, 
trm cp tài san, cuO'p, cuó'p git tài san; huo'ng dn nguO'i dan và du khách cách thiirc 
quãn 19, bào quân tài san d chü dng phông ngüa, d cao cành giác, tIch circ tham gia 
du tranh t giác ti phm; thixc hin cO hiu qua các chu'ong trInh phi hçip phOng, 
cMng ti phtm, phong trào toàn dan bão v ANTQ. Nghiên cCru xay dirng và nhân rng 
các mO hInh tix quán v ANTT. Tiêp tiic tham muu trin khai có hiu qua vic 1p dt và 
khai thác h thng camera an ninh trong cong tác phông cMng ti phm và vi phtm 
pháp lut, nht là ti các giao l, các tuyn duO'ng chinh trên dja bàn. 

- Tang cuO'ng cOng tác tuyên truyn v guo'ng ngu'O'i tt, vic tOt, hành dng dçp 
cüa lrc 1ung COng an; tp trung chi do trin khai thixc hin có hiu qua cOng tác dam 
bào an ninh chInh trj, trt tir an bàn xã hi, gop phn xây dirng hInh ành cüa nguO'i can 
b COng an thj xã Cira LO "Dp trong lông dan, than thin trong lông du khách". 

- PhM hçp trin khai thirc hin tOt cOng tác phOng, cMng dch Covid-19, trong do 
cn tp trung nm tInh hInh và phát hin nguO'i nuó'c ngoài, cOng dan Vit Nam nhp 
cãnh v nuóc lu'u trü trên dja bàn d cung cp thông tin và phi hçp ngành y t dja 
phuong tin hành cách ly theo quy djnh; xU 19 nghiêm nhüng truO'ng h9'p khai báo y t 
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không trung thirc hoc trn cách ly theo quy djnh cüa pháp 1ut. Phát hin, xác minh và 
xü 1 các truông hçrp däng tãi thông tin sai sr that v djch Covid-19 trên không gian 
mng gay tarn 1 hoang mang trong dtx 1uQn. 

- Triing Cong an thj xa thung xuyên theo döi, tharn muu don dc, kim tra, 
huóng dn vic trin khai thirc hin cüa các cc quan, ban, ngânh, doàn th& chInh quyn 
cci s&. Kjp th?ii báo cáo, kin nghj d xut xir 1 nghiêm trách nhim cüa ngui dung du 
co' quan, ban, ngành, doàn th& chInh quyn cci s không tham gia tIch cuc, không phát 
huy duçc vai trô trách nhim trong trin khai các bin pháp phông ngtira ti phtim 

3. Ban CM huy quãn str  thj xã: Tang cung Cong tác trrc ban, trrc chin, chü 
dng di phó vi nhUng tInh hInh lien quan Quc phOng cüa dja phuo'ng. Tang cuô'ng 
chi dto duy trI, nâng cao chat luçing các ciim an toàn lam chü. Phi hçip thirc hin tt 
Nghj djnh s 03 cüa ChInh phü. Phi hgp các ngành chüc näng, chInh quyn dja phuong 
tang cuäng cong tác darn báo an ninh tuyn bin; dy minh phong trào toàn dan báo v 
ANTQ, xay drng nn quc phOng toàn dan gn vâi th tr.n an ninh nhân dan ving chic. 

4. Dn Biên phông Cira khu Cãng Cü'a Lô — Bn Thily: Chü trI phi hçp vói 
1rc luçing Cong an thj xã, các co quan lien quan, chInh quyn dja phuo'ng d xây dixng, 
trin khai các phuang an, k hoch du tranh phông, cMng ti phm, darn bão an ninh, 
trt tir, an toàn xã hi khu virc tuyn bin theo quy djnh. Phi hgp thcrc hin t& Nghi. 
djnh s 03 cüa ChInh phü. Tham muu, pMi hçp vói cp üy, chInh quyn tIch crc lam tht 
cong tác tuyên truyn, vn dng nhân dan chip hành pháp lut, tham gia phông, cMng 
ti phm, bão dam ANTT theo thm quyn. Kim soát cht chë khu virc cãng bin, phát 
hin, xü 1 nghiem tàu thuyn vi phm vic dánh bat, sü dçtng thuc n dánh bt hâi san; 
ki&n soát cht chê tàu thuyn, müng chi khách di câu mrc, xü l nghiêrn các truô'ng 
hçp chi khách du ljch trên bin trái quy dnh. 

5. Vin kim sat nhãn dan thj xä, Tôa an nhân dan thj xã: Thrc hin tt cOng 
tác truy t, xét xü nghiêm minh các vi1 an hInh sr, ma tug, dc bit các vi an di tuang 
trm cp tài san, cuó'p, cuâp git tài san, gay ri TTCC, c gay thuo'ng tIch... Dua mt 
s vi din hInh vào an dim d xét xü cong khai, luu dng phçic vi cong tác tuyên 
truyn, ran de ti phim. Phi hçp chat che trong cOng tác diu tra, truy t, xét xu, thi 
hành an hinh sçr, không d xãy ra oan sai, bO lçt ti phtm dam báo tInh nghiêm minh cüa 
pháp lust. Dng thii phM hqp thirc hin t& vic ap diing bin pháp dua ngrnYi vao co' sâ 
giáo dic, tmng giáo duO'ng, cai nghin bt buc theo Lut xü l vi phm hành chInh. 

6. Phông Van hoá - Thông tin thj xã: Chü tn, phi hp các ngành có lien quan 
tang cung cOng tác tuyen truyn dam bâo ANTT, vn dng d các co' s kinh doanh 
djch vij vui chai giãi tn, van hóa. . .tren dja bàn thirc hin dng quy dlnh  cña pháp lut và 
chü trucmg cUa UBND thj xa. Tang cung cong tác tuyên truyn v chü truo'ng "5 
không"; quy djnh quàn l xe din bn bánh, quàn l hot dng mô to nuóc cüa th xä, 
cânh báo cho du khách và nhân dan nâng cao cãnh giác vâi thu doin hott dng cüa các 
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loai tôi phm và hành vi vi phm pháp 1ut. Chi do nâng cao thii 1uçng tuyên truyên 
qua h thng truyn thanh ti các phithng di vi cong tác dam bâo ANTT. Kjp thi dua 
thông tin biu duong nhüng guang nguài tht, vic tht trong cOng tác darn bào ANTT, 
hInh ành dep, viêc lam nghia cüa 1irc luçing Cong an. PMi hcp vâi Cong an thj xã và 
các don vj lien quan quãn 1 các thông tin, xü 1 các hành vi vi phm trên không gian 
rnng có lien quan dn dja bàn. PMi hcp vOi các ban, ngành, Mt trn T quc thj xã và 
các t chüc doàn th chi do dy mnh tuyên truyn, phi biên pháp lut, t chüc lông 
ghép các hot dng vAn boa, ngh thut, th diic, th thao và du ljch, xay dirng di sng 
vAn hóa 0' co quan, t chüc, don vj, tru0'ng h9c, các khu dan cu vói tuyên truyn phOng, 
chng ti phtm và các t ntn xA hi; tAng cu0'ng cong tác quAn l, kim tra, kim soát 
chat chê các hott dng kinh doanh du ljch, djch vi vAn hóa, th thao, không d so h0', 
phát sinh ti phm, t nrn xA hi. Thrc hin cOng tác truyn thông trên din rng, nâng 
cao thüc ngu0'i dan tr phOng chng djch bnh Covid- 19, tIch ci.rc tham gia vào các 
hot dng bão v sirc khOe cho cá nhân và cong dng. 

7. Phông Tir pháp thl xä: Chü tn, phi hçip vol các co quan chiirc nAng rà soát dê 
kin nghj cp trên süa di, bi sung, ban hành dy dü các vAn bàn quy djnh chi tit, 
huOng dn thi hành các lut, pháp lnh, nghj quyt cüa Quôc hi v lTnh vi1c tu pháp 
theo nhirn vi dugc giao. Tham muu TJBND thj xã thçrc hin tt vic cãi each, hiên dai 
hóa cong tác tu pháp ti thj xA; chü tn, phi hçTp vOi các co quan có lien quan thrc hin 
các nhiêrn vu, d an cãi each tu pháp thuc chüc nAng, nhirn vii cüa UBND thj xã; tAng 
cu0'ng QLNN di vOl to ChÜC và hot dng trong 1mb vrc b trçx tu pháp. Phi hçTp thrn 
dinh các h so d nghj dua vào co sO cai nghin bt buc, h so dua vAo co sO giáo duc, 
tru0'ng giáo duo'ng. 

8. Phông Tài nguyen và Môi tru'ông thj xã: Chü trI phM hçip vOl Di quãn l trt 
tir do thj, COng ty c phn du ljch và djch vi rnOi trtx0'ng dO thj, Ban quAn l dO thj, 
UBND các phuOng lam tOt cOng tác v sinh môi truOng trên toàn thj xa. TAng cuO'ng 
kirn tra, xü l vi phtm pháp lut trên linh VirC phii trách, nht là các vi phim v xi 1 
chat thai cong nghip, chat thai sinh hot gay ô nhim rnOi truOng, tinh trng khai thác 
trái phép khoáng san, cat sOi tren sOng, bin, các vi phrn v dt dai. Chü trI, phi h9'p 
vOi các ban, ngành trin khai các giãi pháp dam bão an ninh ngun nuOc. Xü l nghiêm 
các t chüc, doanh nghip, cá nhân vi phrn pháp 1ut v bão v rnOi truOng. 

9. Phông Quãn 1 do thj: Chü tn pMi hcip Cong an thj xã quy hoch hành lang an 
toàn giao thông kim tra h tMng bin báo ATGT trên các tuyn duOng ni thj dc bit 
là các tuyn duOng: Binh Minh, São Narn, Nguyn Xi, ké v lan duOng, bin dCrng, d 
cho xe din bn bánh tren cac tnic duOng chInh...; có k hoich sOa chüa, 1p dt lti cac 
bin báo, bin cãnh bao, bin chi dn giao thông; h thng den cong cong trên cac tuyn 
duOng; 1p dt bin báo dUng quy djnh. PMi hçp Cong an thj xã tuyên tnuyn cho các h 
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kinh doanh xe din bn bánh, thirc hin theo dung quy djnh pháp 1ut và quy ch cüa 
UBND thj xà. 

10. D nghj Di Quãn 1 th trtrô'ng: Tang ci.thng cong tác tuyên truyn, ph bin 
các van bàn quy phm pháp 1ut v linh vçrc quân 1 thj trtthng, gop phn phông ngira ti 
phm và vi phm pháp 1ut trong linh vrc thucing mi. Kim tra, xü 1 vi phrn v kinh 
doanh hang hOa nhp lap, san xut, buôn ban hang giã, hang cm, hang không rö ngun 
gc, xu.t xu, xâm phtm quyn si hQ'u trI tue, cht luçing, do 1ung, giá và các hành vi 
gian 1tn thumg mti khác, bâo v quyn lçii ngu?ii tiêu dung. 

11. Phông Giáo dijc và lJào tto thj xä: Phôi hçip vi các ban, ngành, Cong an thj 
xã, UBND các phung, các truO'ng hçc trên dja bàn xây dirng, t chirc trin khai thrc 
hin k hoch phM hçip v dam báo an ninh, trt tr khu virc tm.ing hoc, xây drng va 
dam bào moi trueing giáo diic an toàn, lành mnh, than thin; dy mnh cong tác phi 
hçp giüa nhà tru1ng - gia dInh - xà hi trong quãn 1, giáo diic h9c sinh, sinh viên trong 
vic phông, chng ti phm, vi phtm pháp 1ut và t ntn xà hi; nâng cao giáo dçic dto 
due, 1i sng, thác chp hành pháp 1ut, ung xir van hóa, k nàng sng, khà nang 1p 
nghip cho ngui h9c. Tang cung nm bt thông tin, sang l9c, phãt hin sam h9c sinE, 
giáo vién cO nguy c vi phm pháp 1ut. Chi do các trung hc phi hgp Cong an thj xã 
tang cuông cong tác tuyên truyn, ph bin giáo dic pháp 1ut trong các nhà truèng. 

12. Phông Lao dng - Thuong binh - Xã hi: Tham muu thrc hin t& ch d 
chInh sách cho các di tucYng trong din theo quy djnh; phM hp vói các phOng, ban, 
ngành huàng dn và th chuc thirc hin có hiu qua chuang trInh, k hoch và giãi pháp 
phông, chng t nn mi dam, cai nghin ma tüy, phông cMng HIV/AIDS. Phi hop 
COng an thj xâ, UBND các phu?mg rà soát 1p h so d nghj dua các di tuçlng nghin 
ma tu vào co sa cai nghin bt buc, cai nghin tai  cong dng, vn dng ngui nghin 
tham gia chwmg trInh diu trj btng thuc thay th methadone, tir cai nghin tii trung 
tam cai nghin tir nguyen cüa tinh. Nghiên cüu tto vic lam cho nhtthg ngui nghin sau 
khi trâ v tir các trung tam cai nghin d sam n djnh cuc sng. 

13. Trung tam Ciru h - Phông, chông thiên tai thj xã: Tang cuOng cong tac 
kim tra, tuyên tmyn v cOng tàc cuu h, ciru n.n, phOng cMng thiên tai, kjp thai phát 
hin, xü 1 các tnthng hop duM nuâc xay ra trên bin. Tham mu'u crn bin bao tti 
nhung khu vrc nguy him, ntthc sau, nuàc xoay thiRmg xày ra dui nuâc. 

14. Di Quãn 15 trot tij do thl: Tang cuang kim tra và d xut xü 1 các sai phm 
v quy hoch do thj trong linh vrc xây dimg. Kim tra cac co' sa kinh doanh trên dja bàn 
d phát hin, xü 1 nghiêm các hành vi vi phm trong kinh doanh du ljch theo quy dnh 
cüa phap lut. Chü trI phi hop các lirc luçing chüc näng, UBND các phrnmg d khão sat 
các dim vi phm hành lang ATGT, tip t1ic trin khai thirc hin cong tác giãi tOa hành 
lang an toàn giao thông. 
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15. Thanh tra thj xã: Tang cuô'ng cong tác thanh tra, kim tra vic thiic hin cong 
tác QLNN tti các ban, ngành, UBND các phithng, nhât là trong các linh vrc d phát 
sinh tiêu circ, các dir an lien quan dn dt dai, du tu cOng, các cong trInh tr9ng dim 
trén dja bàn thj xà; thanh tra dt xut di vOi các dir an có du hiu vi phm pháp 1ut, 
thua 1, tht thoãt 1n tài san. Khi phát hin các vii vic có du hiu vi phim pháp 1ut 
cn phi hç'p kjp thai, chat chê vOl các ca quan chtrc nàng d sOm có phuong an, bin 
pháp phong tóa, ngän chn thu tan tài san, tiêu hüy tài lieu, chirng cr. 

16. Phông Ni v1i thj xã: Tang cuOng kr  cucmg,  kr  1ut cong vi, d cao trách 
nhim nguOi dung du; thung xuyên dào tao, bM duöng nâng cao cht 1ung di ngü 
can b, cong chirc, viên chüc; tang cuông giáo diic chinh trj, dto dtrc ngh nghip và 
trách nhim cOng vii. Chü tn, pMi hcip vOi các don v chtrc nàng nâng cao hiu qua quân 
1 nhà nuOc v cOng tác tOn giáo. HuOng dn vic t chüc và hot dng cüa các hi, qu 
xà hi, qu5 tü thin; kjp thOi phát hin, tham muu xü l các tmng hçp 1p hôi, nhóm, 
qu5 trái pháp lutt. 

17. Phông Y t thl xã: Tang cuOng bào dam an ninh trt tir, phOng ngüa ti phtm 
và vi phtm pháp lut ti các Co sO y t. Ph& hcip vOl các ca quan lien quan trong cOng 
tác phông, cMng t nn mi dam, cai nghin ma tüy, vi phm v an toàn v sinh thrc 
phm. Tang cuOng quàn l, kim soát các hot dng lien quan dn thuc huOng thn, 
thuôc gay nghin, tiên cht trong lTnh vrc y t. PMi hçp vOl các co quan, don vj lien 
quan trin khai thrc hin tot các bin pháp phông, chng djch Covid- 19. 

18. Chi cue Thi hãnh an dan sir thi xã: Chiu trách nhiêm thuc hiên muc tiêu v 
cong tác thi hành an dan sir theo k hoch, chi do hoàn thành t& các chi tiêu, nhirn vii 
v cOng tác thi hành an dan sir tren phm vi toàn thj xä, bão dam vic thi hành an dan su, 
theo dOi thi hành an hành chInh dung pháp lut, dung thOi han, có hiu qua, nht là di 
vOi cac vii an kinh t, tham nhüng, hành chInh. 

19. Phông Tài chInh - K hoich thj xã: PhOi hçip vó'i các ban, ngành tham muu 
UBND thj xà b tn du kinh phi phc vii cOng tác dam bào an ninh du ljch nArn 2021 và 
K hotch kéd'giàm ti phm xuMg 5% cüa COng an thj xä. Thrc hin t& nhim vii djnh 
giá tài san trong tê tling hInh sir theo trung cu cüa Ca quan tin hành t tng thj xà, 
phiic vi kjp thOi cho cáhott dng diu tra, truy M và xét xü dung pháp lut. 

20. Van phông HDND - UBND thi xä: PhM hcrp Cong an thj xã theo dOi, huOng 
dan, kim tna, dOn dc vic thirc hin chi thj nay và Mng hçp báo cáo kt qua thirc hin 
các ban ngành lien quan, phiic vi Hi nghj tng kt du ljch näm 2021. 

21. Be nghi UBMTTQ, các doàn th thi xã: Thông qua Cong tác cüa doàn, hi, 
hng ghép các ni dung tuyen truyn, ph bin, giáo dçtc pháp lut, dng thOi chü dng 
xay dirng các phong trào, hott dng nh&m giáo diic thOc chtp hành pháp lut cho doàn 
vien, hi viên; tham gia tIch circ, có hiu qua vào cong tác phOng, chng tôi pharn, 
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phông cMng ma thy, t nn xä hi, dam báo TTATGT. Trin khai thirc hin có hiu qua 
Chucng trInh phi hçp giüa TiJy ban Trung uang MTTQ Vit Nam và các t chirc thành 
viên vâi B Cong an v dy mnh phong trào toàn dan bào v ANTQ; phát huy vai trô 
cüa nhân dan, trách nhim cüa UBMTTQ trong xây drng các mô hInh tir quán v 
ANTT, quán 1, giáo dçic, giüp d ngui vi phm pháp 1ut ti gia dInh và ctng dông 
dan cu. 

22. UBND các phuô'ng: Chü tjch UBND các phu'ô'ng xây dirng và trin khai k 
hoch dam báo an ninh du ljch; thrc hin các giâi pháp phông ngüa, kéo giàm ti phm 
nàm 2021; cüng c và phát huy hiu qua cüa các t an ninh du ljch, ban bâo v dan pM 
cüa các phu?ng, tang cuOng h trçY kinh phi d các 1irc luçmg ti Ca sà lam t& cong tác 
dam bào ANTT trên dja bàn. Tang cu6ng lanh do, chi dio huy dng cà h tMng chinh 
trj dja phuang vào cuc dng b, tp trung, quyt 1it cOng tác phOng ngixa, du tranh 
vâi các 1oui ti phim và các hành vi vi phm pháp 1ut, d dam báo t& ANTT dja bàn; 
ngui di.'rng du cp uSr dàng và chinh quyn các phung phái chju trách nhirn tru'âc ht 
v tinh hinh ANTT và th ch(rc thrc hiên kim tra, don dc, xü l kjp th?ii nhng nhân to 
có th dn tâi mt ANTT dja phuang mInh. Khi xáy ra tInh hung phirc ttp v ANTT 
O phu'ng nao, thI h tMng chInh trj nai dO phái thu dng xu l theo phuang châm 4 ti 
cM: "Chi buy tti cM, lixc lucrng ti cM, phuang tin ti cM, h.0 cn ti cM". Chu 
trgng cong tác tuyên truyn, vn dng nhân dan tich crc tham gia phOng ngira, du tranh 
cMng ti phtm và t nmn xa hi. Báo cáo kt qua thirc hin v UBND thj xà qua (Van 
phông HDND —UBND thj xã; Cong an thj xã) truâc ngày 3 1/12/2021 d tOng hcip. 

Yêu cu Thu truOng các phOng, ban, ngành, các dan vj, tru'ng hçc dOng trên dia 
bàn thj xä, Chü tjch UBND các phuing xây drng kê hoch triên khai thrc hin tot cOng 
tác dam bao ANTT müa du ljch và các giâi pháp phOng ngr, kéo giám ti phrn näm 
2021, gOp phân vào sir phát triên kinh tê - xâ hi thj xà./. 

No'i nhân: 
- UBND Tinh; 
- Cong an tinh; (de báo cáo); 
- TT Thj us', TT HDND Thj xä; J 
- Các Phó Chü tich UBND Thi xã (dé chi dao); 
- Thu truàng các c0 quan, ban, ngành; 
- Chti tjch UBND các phuO'ng; ,.. (dê t1ntc hin); 
- Các ca quan doanh nghip, Tnrông h9c; 
- Lu'u VTUB (goc); CA (NVQ); SL: 45. 

Doän Tiên Dung 
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