
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
THI XA CUA LO Dc 1p - Tu' do - Hanh phác 

So: /CD-UBND Ca Ló, ngày tháng 11 nám 2022 

CONG DIN 
Vé vic tang cu'ông bão dam an ninh, trt tr 

trtrfrc, trong và sau Têt Nguyen dan Quly Mao 11am 2023 

UY BAN NHAN DAN TH XA CIrA LO diên: 

- Các ban, ngành, doàn th cp thj xà; 

- Uy ban nhân dan các phthmg. 

Thai gian qua, UBND thj xâ dã chi do các ban, ngành chirc näng, cp ty, 
chInh quyên tir thj xa den co s triên khai quyêt lit, toàn din các mtt cong tác dam 
bào an ninh, trt tir và dit nhiêu kêt qua quan tr9ng, nOi bat nhu: Dâu tranh, ngän 
chn có hiu qua am muu, hott dng cüa các the 1rc thu dich, giái quyêt kjp thà'i, co 
hiu qua cac viii vic phi:rc tap nôi len, không dé bj dng, bat ng; phát hiên, dâu 
tranh nhiêu v1,i an, chuyên an lan, kImgiü sir gia tang cUa cac loi ti phm; lam tOt 
các mat cong tác quãn 12 nba nuac ye an ninh, trt tr; báo v an toàn các sçr kin 
chInh trj - xã hi lan diên ra trên dja bàn... Qua do, gop phân giü vfrng on djnh an 
ninh chInh trj, phiic viii hiu qua nhim vii phát triên kinh tê - xà hôi cüa thj xã. 

Thèd gian tai, së din ra nhiu su kiên chInh tn, xã hôi km cüa dat nuàc, cüa 
tinh và cüa thj xà, dc bit là Têt Duong ljch, let Nguyen dan Qiy Mao näm 2023 
và các lê hi dâu Xuân. Vào thai diem cuOi nãm các loai ti phrn se gia tang hot 
dông, ben canh dO, do tác dng cüa tInh hInh khu virc, trong nithc, trong tinh, hu 
dich bênh Covid-19 dn den tlnh hInh kinh tê - xã hôi cOn nhiêu khó khãn, d phát 
sinh phirc tp ye an ninh, trt tir. 

Thixc hin Cong din so 28/CD-UBND ngày 11/11/2022 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Ngh An ye vic tang cuang bào dam an ninh, trt tir truO'c, trong và sau Têt 
Nguyen dan Qñy Mao 2023; dê tiêp tic gi& vü'ng On dinh an ninh, trât tu, bão ye 
tuyt dôi an toàn các su kiên iOn cüa dat nuOc, phuc vu Nhân dan vui Tét, dOn Xuân 
an toàn, lành manh, Chü tjch UBND thi xã yêu câu Thu truOng các ban, ngành, don 
vi, co quan dóng trên dja bàn, Chü tjch UBND các phi.rOng tp trung chi dao  thiic 
hin tt các ni dung sau: 

1. Tip tic quan tam chi dio thirc hin nghiêm tüc, hiu qua các van bàn cüa 
Trung uctng, B Cong an, Tinh üy, HDND, UBND tinh, COng an tinh, Thj Oy, 
HDND, UBND thi xä ye cOng tác phOng, chông ti phm, vi phrn pháp luat, darn 
bão an ninh, tnt tir trën dja bàn. Chü dng ban hãnh các van bàn chi dio phat huy 
siirc manh cã h thông chInh tni, tang cix?mg phOi hçp tniên khai thirc hin cO hiu 
qua dçt cao dim tAn cOng, tdin ap tti phm, bão dam an ninh, tntt tir truOc, tnong a 
sau Têt Nguyen dan Qüy Mao nãm 2023. 
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2. Dy mnh cong tác tuyêntruyn, giáo diic pháp 1u.t, v.n dng nhân dan tIch 
circ phi hçip tham gia phông, chông ti ph.m, vi phm pháp lut, trong do: 

- Dé nghj U ban Mtt trn To quôc vâ các to chüc doàn th chü dng pMi hp 
vâi các ban, nganh lien quan, cap Uy, chInh quyên dja phuo'ng tuyên truyên sâu rng 
trong các thành viên, hi vién tham gia phong trào toàn dan bão v ANTQ, các chü 
truang chInh sách cüa Dãng, pháp luât cüa Nhà nuc trên linh vuc dam bào ANTT, 
cüng cô h thông chInh trj vtrng manh  ngay tü co' s&, gop phân thirc hin tot Cong tác 
dam bão ANTT. 

- Phông Van hoá - Thông tin thj xã; Trung tam Van hóa, The thao và Truyên 
thông thj xã tang cuô'ng dua tin tuyên truyên cong tác phông ngra, dâu tranh mtnh 
me các hành vi tiêu cue, các am muu, thu doan chông phá cüa các the 1irc thüdjch; 
các loai ti phm và vi phm pháp lust; tang ciRing thyi luçing tuyên truyên kêt qua 
dâu tranh vi ti phm, dng vien các tp the, cá nhân có thành tIch xuât sac trong 
dâu tranh vó'i ti phm và tao  hiu üng lan toã trong xà hi. 

3. Cong an thj xà tp trung tham muu, chi do, trin khai dng b, quyt 1it, 
hiu qua các giâi pháp bâo dam an ninh, trt tir djp Tét Nguyen dan QüyMão 2023. 

- Chü dng nm, dir báo, kim soát tInh hInh lien quan dn ANQG. Kjp thai 
phát hin, dâu tranh, ngan chtn, lam that bai  am muu, boat  dng phá hoai, kIchdng 
biêu tInh, dInh công, gay rôi an ninh, trt tr, khiêu kin ngay tü ccc si, không de hinh 
thành "diem nóng" ye an ninh, tr.t tir. 

- Chi dao  tp trung dâu tranh, trn ap manh  các loai ti phm, nht là ti phm 
hInh sir nguy hiêm, hoat dng CO to chilic, "tin ding den", "bão kê", siêt nç, dOi nç 
thuê...; ti phm sü diing hung khI, vu khI gay an, giêt ngithi, cO gay thucmg tIch; 
các bang, o nhóm ti phm hoat dng lu'u dng, cithp, cuó'p git, cung doat tài san, 
trm cap tài san; t nan  c  bac;  ti phm sü diing cong ngh cao; trit xóa các diem 
mua ban ma tüy; dâu tranh vâi ti phm kinh tê, tham nhUng, buOn lu, gian ln 
thuong mal, hang gia, tôi pham va vi pham phap luât ye môi truong, an toan thuc 
phâm, ti phm và vi pham khác nôi len trong djp Têt... Phân dâu t' lê diêu tra, 
khám phá các vi an hinh sir dat  tü 85% tr len, trong do t' l khám phá các vii an rat 
nghiêm tr9ng và dc bit nghiêm tr9ng dit t 95% tth len. 

- Thrc hin hiu qua cOng tác diu tra, xü l ti pham, khOng d xãy ra oan, 
sai, ipt tiphm. Day manh  cOng tác vn dng, truy bat các dôitucing truy nà. Phôi 
h?p lam tot cOng tác 1p hO so dua ngui vao co sà giáo dic bat buc, truOng giáo 
duOng, co' sâ cai nghin bat buc dê lam trong sach  dja bàn. 

- Nâng cao hieu  lijc, hiu qua quãn l nhà nuc v ANTT, gn vài trin khai 
quyêt !it các giãi pháp irng diving cci s& dtr 1iu quôc gia ye dan eli, can cu&c cong 
dan và Dê an 06 cua Chinh phü dé phic viii hiu qua quãn l xâ hi và phOng, chông 
ti pham. Chi tr9ng cong tác quàn l)' cix trü, quàn l ngixi nuâc ngoài; eác ngành 
nghê kinh doanh có diêu kinvê an ninh, trt tr... Tang cithng phOng ngra, du 
tranh vâi ti phm, vi pham ye vu khI, vt lieu nO, cong cii h trg, pháo; cac giài 
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pháp báo dam trât tir an toàn giao thông, trât ui cong cong, trt tir do thj; phàng 
cháy, chUa cháy trixâc, trong và sau Têt Nguyen dan, các lê hi Xuân näm 2023... 

4. Dn Biên phông Cua khu Câng CCra Là - Bn Thuy chü tn, phOi hçip vi 
Chi ciic Hái quan Ct'ra khâu Cãng Ciira Là, các ,ban, ngành chü'c nãng chü dng triên 
khai các bin pháp phàng ngira, phát hin, dâu tranh vri các 1oi ti phm và vi 
phm pháp 1ut khu virc câng biên; tang ci.thng cong tác quãn 12  cáng biên phát hiri 
nhüng tru?Yng hçip nhtp cânh trái phép bang dumg biên; chü dng triên khai ké 
hoch phông ngü'a, phát hiên dâu tranh vi các dôi tugng dua hang hóa nhâp lâu, 
pháo, chat no bang duàng biên vào dja bàn Cra Là. Phôi hop các ngành, dja phuang 
tang cuà'ng cOng tác tuyên truyên phông chông các hành vi vi phm ye pháo. 

5. Phông Y t thj xã chü tn, phi hop vâi các ngành chiLrc näng tin hành kim 
tra, phát hiên, xir 1 nghiêm cac hành vi vi phtm ye v sinh an toàn thirc phâm, vi 
pham cüa các co sà hành nghê y, duçic trên dja bàn. 

6. Phàng Giáo dc và Dào to thj xä chi do các truäng h9c dong trên dja bàn 
phôi hop van chInh quyên dja phuong và gia dlnh lam tOt cOng tác quán 1, giáo diic 
hçc sinh, sinh viên nâng cao 2 thirc chap hành các quy djnh cUa pháp luât, to chrc 
tuyên truyên, k)2 cam kêt không tham gia các tê nan xä hâi, khOng vi phrn ye pháo, 
vi phm ye TTATGT... 

7. D nghj Vin kim sat nhân dan thj xà, Tàa an nhân dan thj xâ phOi hop 
Cong an thj xà và các dan vj lien quan thxc hin tOt cOng tác tiêp nhân, giãi quyêt 
tin báo, to giác ti phm, kiên nghj khâi tO; cOng tác diêu tra, truy tO, xét xir và thi 
hành an, dam báo dung quy djnh cüa pháp lut, không dê xáy ra oan, sai, bO 19t ti 
phrn. Phôi hop dê hra ch9n các vii an diem dé tp trung diêu tra, truy tO, xét xtr 
cOng khai, luu dng, phitc v'i cOng tác tuyên truyên, ran de ti phm. 

8. Các phàng, ban, ngành, doàn th& ti'i thj xà dn càc phu'anng can cu chtirc nãng, 
nhim vi1 dê chi do, triên khai các bin pháp bàn darn ANTT; chü dng khäc phiic 
các so h, thiêu sot trong cOng tác quãn l nhà nuanc, khOng de ti phm, dOi tucmg 
xau lçii diing de hot dng. Kjp thani có hinh thirc biêu du'ong, dng viên, khen 
thu&ng các tp the, ca nhân có thành tIch xuât sac trong cOng tác dam bào ANTT. 

9. UBND các phung trên co so nôi dung COng din nay, có van bàn chi do 
thirc hin toàn din các giài pháp dam bàn ANTT trén dja bàn. Chi do to chOc Lê ra 
quân thuc hiên dot cao diem, bão dam an toàn, phü hop, to hiu Ong lan toá trong 
xà hôi. Chi dao, phân cOng nhiêm vu cu the cho các ban, ngành, tO chirc, doàn the, 
cá nhân quán l chat chë các loi dôi tuopg ti dia bàn co sO', nhât là nguO'i nghin, 
ngirO'i sir dung tnai phép chat ma tuy, dôi tung loan than, "ngao da", nguOi bj bnh 
tam than hoc cO tiên 5tr bj bnh tam than, phàng ngira ti phm, vi phm pháp 1ut. 

dow vi, da phu'o'ng nao t/iiêu quan tam clii aio, dê tin/i hinli an nm/i, 
trlt t, cdc loçzi t3i piiçim diên biên pinrc tçip, tai nçin giao thông, c/lay, no gia 
tang, tIn/i trzng sfr ding pliáo trong djp Têt Nguyen dan nàm 2023 xáy ra n/lieu 
till UBNDtiij xã së xem xét xfr lj trách niz&m cáa ngtthi dá'ng dâu các do'n vj và 
các tçip the, cá n/ian có lien quan theo quy din/i. 
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10. Phàng Tài chInh - K hoch thj xä phi hçip Cong an thj xä tham mtiu 
UBND thj xã h trçY kinh phi cho Iirc hrong Cong an thj xã và các ban, ngành có 1in 
quan triên khai hiu qua dt cao diem tan công, trân ap ti phm, bào dam ANTT 
trên dia bàn. UBND các phu'ông quan tam bô trI kinh phi ho tr cho 1rc 1u'ng chirc 
nang ci cap phuàng trién khai hiu qua dçit cao diem tan công, trân áp ti phm. 

11. Giao Cong an thj xã chü trI, phM hçp vi Van phOng HDND - UBND thj xã 
thu'Ong xuyen theo döi, don dôc viêc thuc hiên Cong din nay, lông hçp báo cáo kêt 
qua thirc hin và tharn nuru cho Chü tjch UBND thj xA khen thirmg nhttng tp the, 
cá nhân có thành tIch xuât sac; phê bInh và có bin pháp xi.r 1 nghiêm dOi vO'i các 
tp the, ca nhân thiêu tinh than trách nhiêm, dê xày ra tInh hInh phirc tp ye ANTI 
dip truc, trong và sau Têt Nguyen dan Qüy Mao nãm 2023. 

Yêu câu lrucrng các cci quan, ban, ngành, doàn th cp thj xA, Chü tich UBND 
các phuing tO chtrc triên khai thirc hin nghiêm tüc, báo cáo ket qua thirc hin gri 
ye UBND thj xã (qua Cong an thj xã) truâc 04/02/2023 dê theo dOi, chi do./.4,/ 

No'i nhãn: 

-UBNDTinh; 1 (dëháocOo) 
- Cong an tinh; J 
- [I'T hi u. TT HDND thi xä: (dé chi dao) 
- PCT UBND Thj xã: J 

- Các phOng, ban, ngành. doàn the; (dé ihc hkn) 
- UBND các phuOng, các CQ. ND. TH; j 
- Lu'u vT.- 

(1 Doãn Tiên Dung 
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