
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CITTA LO Dc 1p - Ti do - Hinh phüc 

So: /CD-UBND Ct'ca Lô, ngày tháng 12 nám 2021 

CONG DIN 
Vê vic tang cu'ô'ng bão ãm an ninh, trot tiy 

tru'ó'c, trong và sau Têt Nguyen dan Nhãm Dan nãm 2022 

UY BAN NHAN DAN TilT XA CIXA LO diên: 

- Các phông, ban, ngành, doàn th cap thj xã; 
- UBND các phthng. 

Thi gian qua, trong bi cânh có nhiu din bin mâi do tác dng tii dai  djch 
Covid-19, Tinh üy, UBND tinh, Th üy, UBND thj xã dã chi dao  các ngành chiirc 
nàng, cp üy, chInh quyn các cp trin khai quyt lit, toàn din các mt cong tác 
bão dam an ninh, trât tu', gn vO'i cong tác phOng, chng djch bnh Covid-19, dat 
nhiu kt qua quan tr9ng. Dã du tranh, ngän chn có hiu qua am mu'u, hoat dng 
cüa các th 1irc thii djch, di tuçYng phân dng, Ca hi chInh tn, giái quyt kp thôi, 
hiu qua các vi vic phirc tLp ni len, không d bj dng, bt ng; kim giü' sr gia 
tang cüa các 1oui ti phm; lam t& các mt cOng tác quán 1 nhà nuôc v an ninh, 
trt tr; bào v an toàn các s1r kin chInh trj - xA hôi, các doàn länh dao Dâng, Nhà 
nuc dn thäm và lam vic trên dja bàn; tinh hInh djch bnh Covid-19 nhIn chung 
duçc kim soát... Qua do, gop phn giü' vü'ng n djnh an ninh, trt tr, phc v hiu 
qua nhim vii phát trin kinh t, xã hi. 

Thi gian tii, së din ra nhiu sir kin chInh tn, xä hi lrn cña dat nuac, dc 
bit là Tt Duang lich, Têt Nguyen dan nam 2022... Di,r báo thai dim cuM nàm 
các th hrc chng di, các loai  ti phtm, t nan  xã h5i Va Vi phm pháp lut khác së 
gia tang, tác dng tili nhüng din bin khó lmlmg cilia djch bnh Covid-19 s lam 
tInh hInh phñ'c tp han. 

D tip tçlc giü vüng n djnh an, ninh, trt Ui, bão v tuyt di an ninh, an 
toàn các su kiên 1n cilia dt nuc, phuc vi nhân dan vui Tt, don Xuân an toân, 
thuân lçii, UBND thj xâ yêu cu Thu trung các ban, ngânh, dan vj, ca quan dóng 
trên da bàn, UBND các phung t.p trung chi dao  thirc hin tat các ni dung sau: 

1.Tàng cung chi dao  thirc hin có hiu qua các van ban cilia Tnung irang, 
Tinh iliy, UBND Tinh, Thi üy, UBND thi xã v cOng tác dam bâo an ninh, trt tu' và 
cOng tác phOng, chang djch bnh Covid-1 9 trên dja bàn. Chili dng ban hành van 
ban chi dao  tang cuing phéi hç'p tnin khai thijc hin có hiêu qua dt cao diem thn 
cOng, tnn áp ti pham, bâo dam an ninh, tnât tir tnróc, trong và sau Têt Nguyen 
dan Nhâm Dn 2022. 
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2. Dy mtnh cong tác tuyên truyn, giáo dic pháp 1ut, vn dng nhân dan 
tIch cuc phi hcip tharn gia phOng, chng ti phm vâ vi phtrn pháp 1ut và hirc 
hin nghiêm tiic các bin pháp phông, chng djch bnh Covid-19, trong do: 

- D nghj US"  ban Mt trn T quc thj xã và các tO chrc doàn th thj xâ chü 
dng phôi hcp vii các ban, ngành lien quan, cp üy, chinh quyn dja phucng day 
mnh các hot dng tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut; phát dng rntnh 
me phong trào toàn dan báo v an ninh T quc; vn dng nhân dan tIch cixc tham 
gia phát hin, t giác ti phrn bang các hInh thirc hiu qua, phfi hpp vôi tinh hInh 

thuc tê. 
- Phông Van hoá và Thông tin thj xã chi do Trung tam Van hóa The thao và 

Truyên thông thj xã tang cung dua tin tuyên truyn cong tác phông ngra, du 
tranh, phông chng ti phrn và t nin xã hi, phdng chOng các hành vi tang trQ', 
van chuyn, mua ban, sr ding các 1oi pháo; gu'rng ngu'i tt, vic t&, các tp the, 
cá nhân có thành tich xut sc trong du tranh, phông, chOng ti phm. Can cu ;Inh 
hInh thirc t và chi dto cña Thj ñy, UBND thj xã d t chirc tuyên truyn djnh 
huO'ng sâu rng den nhân dan tO chirc các hott dng vui Têt, don Xuân phü 1içp, 
dam bào phông cMng dich bnh ti t1rng dja bàn. 

3. Cong an th xã tp trung tham muu, chi do, triên khai dng b, quyt Iit, 
có hiu qua các giãi pháp dam bào an ninh, trt tir djp Tt Nguyen dan Nhâm j )n 

2022. Trong do: 
- Chñ dng nàm, dci báo, kiêrn soát tInh hInh lien quan dn an ninh quc gia. 

Kjp th?i phát hiên, du tranh, ngãn chãn lam tht bi mi am rnuu, hot dng Dhá 
hoi, kIch dng biêu tInh, gay ri an ninh, trt tir ngay ti'j cci sO', khOng d 1Inh 

thành "diem nóng". 
- Tp trung chi dao  dau tranh, trân áp rnnh các loui ti phim, nht là ti 

phm hinh sir nguy hiem, "tin diing den", "bào kê", sit nçi, dOi nçi thuê...; ti phm 
si.r ding hung khI, vu khi gay an, c S" gay thucing tIch; các bang, nhórn ti phm 
hoit dng luu dng (nht là sO dôi tu'gng O' các da phu'ang khác v que don Têt), 
các nhóm thanh, thiêu niên hi hOng, nhóm cuóp, cu'O'p git, cuO'ng dot tài an, 
trm cap tài san; ti phtm chông nguO'i thi hành cong v, mua ban nguO'i, xâm hii 
tInh die tré em, danh bc; ti phm sii'r dmg cong ngh cao; trit xóa cac tii dirn to 
chñ'c sir dung ma tuy tii các cci sO' kinh doanh ngành ngh có diêu kin ye an ninh, 
trt tçr; du tranh vO'i ti phm kinh t, tham nhüng, buOn lâu, gian l.n thucing mi, 
hang giá; ti phm và vi phm pháp lut v mOi tru'O'ng, tài nguyen, khoáng san, an 
toàn thirc phm; ti phm và vi phrn pháp lut lien quan dn djch bnh Covid-
19... Ngän chn CO hiu qua các hành vi trVc lgi trong qua trinh triën khai các ói 
h trcY an sinh xã hi, phiic hi phát triên kinh t do ánh huO'ng cña djch Covid 19. 
Phn du t5' l diu tra, kham phá cá viii an hInh si.r tü 85% trO' len, trong do t 1 
kha phá cac vii an rt nghiem tr9ng và dc bit nghiêm trpng dt 100%. 

- Tham mu'u cho cap üy chinh quyên thj xã cac bin phap chi do phông, cht ng 
và hn ch vic dt pháo trong dip Tt... t chtrc t& cong tác tr1rc ban, trixc ch n, 
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trrc chi huy d kjp thi xir 1 các vi vic lien quan dn ANTT; tp trung chi do các 
lire luçmg chiirc nàng tang cithng tun tra tun tra kirn soát v TTATGT; tuân tra vu 

trang phông, chéng tôi phm và các hành vi vi phm pháp lut trên dja bàn. 
- Tp trung diu tra, xfr 12 ti phm, không dê xãy ra oan, sai, bô l9t ti phirn. 

Dy mnh cong tác vn dng, truy bt các di tu'çrng truy nã; PhM hçip Vin kirn 
sat, Tôa an nhan dan thi xã lua ch9n các v11 an diem dê tp trung diêu tra, truy tO, xét 
xfr cong khai, luu dng, phçtc vçi cong tác tuyên truyn, ran de ti phm, dc bit là 
cáe vii an v mua ban, tang tr€i, sir ding pháo. PhM hcp lam t& cOng tác 1p h so 
dua ngui vào co si giáo ditc bt buc, trithng giáo du0ng, Co sâ cai nghin bt 
buc d lam trong sich dja bàn. 

- Nâng cao hiu 11rc, hiu qua quán l nba mice ye an ninh, trt tir, nht là 
cong tác quãn 1 cu trü, quãn 1 ngt.r?i ntnc ngoài; cc ngành nghê kinh doanh có 
diu kin v an ninh, trt tlr. Tang cung quàn 1, vn dng, thu hi vu khI, vt lieu 
n, cong c1.i h trq, pháo; kim giü và lam giám tai nin giao thông; các giái pháp 
bào dam trât tir an toàn giao thông, trt tir cOng cong, trt tir dO thj; phông cháy, 
chia cháy tru1c, trong và sau Tt Nguyen dan, các l, hi Xuân nàm 2022... 

4. Dn Biên phông Cira khu Càng Ciira Lô - Ben Thus' chü trI, phôi hçip vi 
các ngành chtrc nàng, chInh quyn dja phuong chü dng trin khai các bin pháp 
phông ngra, phát hiên, du tranh vth các 1oi ti phm và vi phtm pháp lut khu 
virc Càng bin; tang ciRmg cong tác quân l Cãng, bin phát hin nhüng truèng 
hçrp nhp cánh trái phép bang du'è'ng bin; chü dng trin khai k hoach  phông 
ngi1a, phát hiên du tranh vi các di tung dua hang hóa nhp lu, pháo, chat no 
bang thrô'ng biên vào dja bàn Cüa Lô. PhM h'p các ngành, dja phuo'ng tang cuè'ng 
cOng tác tuyen truyn, v.n dng nhân dan tjch ctrc phát hin, th giác ti phm. 

5. Phông Y t thj xA chü trI, phi hçp vi các ngành chüc nãng và chInh 
quyn dja phuo'ng tin hành kim tra, phát hin, tham muii xir l nghiêm các hành 
vi vi phm v phông, chng djch bênh, an toàn thirc phm, vi phm cüa Cac CO SG 

hành ngh y, duqc trên dja bàn. 
6. Phông GD-DT thi xã chi dao các trLrng h9c dóng tren dja bàn phôi hçip vi 

chInh quyn dja phuong, gia dlnh lam tt cong tác quàn 1, giáo diic, tuyên truyên 
trong h9c sinh, sinh viên nâng cao ,2 thirc chip hành các quy djnh cüa pháp luât; 
chü dng phi hgp vri h.rc hrçing COng an và chInh quyn dja phuong to chirc cho 
h9c sinh, sinh viên k cam kt khOng tham gia các t nin xã hi, không vi pham v 
pháo, an toàn giao thông... 

7. D nghj Di Quãn 1 thj truèng s 2, Chi ciic Hài quan thj xã Cira Là phi 
hp các ngành chic näng, chInh quyn dja phuong tang cuO'ng du tranh chng 
buOn l.u, gian ln thuong rni, hang giã, hang kern cht lugng..., nht là thai gian 
gân Tét Nguyen dan nàm 2022. 

8. D nghj Vin Kiêm sat nhân dan thj xã, Tôa an nhân dan thj xä phôi hop 
vâi Co quan diu tra thrc hin t& cong tác tiêp nhn, giái quyt tin báo, t giác ti 
pham và kin nghj khii t; cOng tác diu tra, truy to, xét xr, khOng d xãy ra oan, 



- Nhu' trén; 
- UBND tinh 
- Cong an tinh 
- TT Thj u, TT HDND thj xã 
- Các PCI UBND thi xä; 
- Uy ban MTTQ thi xã; 
- Lu'u: VT. 
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sai, bó l9t ti phm. Lra chpn các v an diem dê tp trung truy to, xét xü', phc vii 
cOng tác phông ngra, ran de ti phtm. 

9. Các phông, ban, ngành doàn th cp thj xä dn co' sO' can cir chirc iang, 
nhim vii tIch crc phi hp'p vO'i 1irc lucmg Cong an trin khai bin pháp pliông 
ngra, du tranh có hiu qua vO'i các loii ti phrn, vi phm pháp lust thuc 1mb 
virc quàn 1, nht là các loi ti phrn thuO'ng xày ra trong djp T& Nguyen dan. 
Chü d5ng rà soát, phát hin, khãc phiic các so hO', thiêu sot trong lTnh vi1c cOng tác 
quán 1 nhà nu'O'c ma các dêi tu'çmg xu có the 1ç'i dung d hott dng phtm tôi, vi 
phm pháp 1ut. 

10. UBND các phu'O'ng trên co sO' ni dung Cong din nay, có van bàn chi dao 
thc hin toàn din các giài pháp bâo dam an ninh, trt tçr trên dja bàn quán 1. Can 
cur tInh hInh thirc t chi dio t churc L ra quân thirc hin dgt cao diem t dja 
phuong bào dam an toàn phOng, chng djch bnh. 

11. Phông Tài chInh thj xã phM hp'p COng an thj xa tham rnu'u UBND tlij xã 
h trg kinh phi cho các phOng, ban, ngành có lien quan triên khai hiu qua dot cao 
dim tn cOng, trn áp ti phun. 

12. Giao Cong an thj xã chü tn phêi hçrp vO'i Van phông HDND, UBNI) thj 
xã thuO'ng xuyên theo döi, tOng hçip báo cáo kt qua thurc hin Cong din nay. thôi 
hop Phông Ni vi thi xã kip thO'i tham mu'u biu duo'ng, khen thu'O'ng dng iên 
các tp th& cá nhân có thành tIch xut sic, phê binh và cO bin pháp xO' 1 ng iêm 
déi vôi các tp th, cá nhân thiêu tinh thin trách nhiêm dê xày ra tInh hInh hiirc 
tp ye ANTT trong djp let Nguyen dan Nhâm Dan nàm 2022. 

Nêu do'n vj, djap/iu'oiig nào dxáy ra tin/i liIn/i an ninh, trIt 4r, các Ioii t3i 
phim diên biln p/iác tip, tai nin giao thông, cliáy, no gia tang, tin/i trçing sü 
dyng pháo trong djp Tt Nguyen dan nàm 2022 xáy ra n/iiêu thi sê xem xét xfr Ij 
trách nhim cüa ngu'à'i dá'ng dáu co' quan, doii vj, a7a phu'o'ng lien quan theo 
quy djn/z. 

Yêu cu các phOng, ban, ngành, doàn the cap thj xã có lien quan, co' quan, 
don vj trén dja bàn, UBND các phuO'ng t chuirc trien khai thirc hin nghiêm uilc, 
báo cáo kt qua thirc hin v UBND th xã (qua Cong an thi. xä) truôc ngày 
17/02/2022 dê theo dOi, chi do./_- 

No'i n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

} (d báo cáo); 

- 

Doãn Tiên Dung 
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