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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

Số: 11/CT-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           
               Hương Khê, ngày 25  tháng 12 năm 2019 

   
CHỈ THỊ 

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

an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 
 

 

 

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; 

các ban, ngành, đoàn thể đã có sự phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động, lực 

lượng Công an đã tập trung triển khai các biện pháp giải quyết tốt các vụ việc liên 

quan đến an ninh, trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều 

chuyển biến tích cực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh, trật tự an toàn 

xã hội tại một số địa phương vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là việc phản đối vị trí 

xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung của huyện, một số vi phạm trên lĩnh 

vực đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; hoạt động của các loại tội phạm, 

nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, “tín 

dụng đen” với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, manh động đang còn tiềm ẩn; quản lý 

Nhà nước về an ninh trật tự một số mặt hiệu quả chưa cao. 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh và kế 

hoạch số 256/KH-CAT-PV01 ngày 19/11/2019 của Giám đốc Công an tỉnh về 

mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT bảo vệ tết Nguyên 

đán Canh Tý 2020, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón tết và các Lễ hội đầu năm, 

hướng tới đảm bảo ANTT Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung công tác 

trọng tâm sau đây: 

1. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của 

Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, 

phòng, chống cháy nổ trên địa bàn, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 

20/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới” và Chương trình hành 

động số 02/CTr-UBND ngày 11/01/2018 của UBND huyện về thực hiện Nghị 

quyết số 04 ngày 20/12/2017 của BCH Đảng bộ huyện; các công điện, chương 

trình, kế hoạch về đảm bảo ANTT trên địa bàn của UBND huyện, Ban Chỉ đạo 

138 huyện. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về âm mưu, phương thức, thủ 

đoạn hoạt động của các thế thực thù địch, phản động, đối tượng cực đoan và các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với công tác phòng chống cháy nổ, quản lý, sử 

dụng vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo; các chủ 
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trương, giải pháp đảm bảo ANTT, ATGT nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh 

giác trong phòng, chống tội phạm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của 

pháp luật trong cán bộ, Nhân dân.  

Chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT và có kế hoạch tập 

trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để phát sinh phức tạp, 

hình thành “điểm nóng” về ANTT. Tăng cường công tác bảo vệ, bố trí người trực 

cơ quan 24/24 trong các ngày nghỉ lễ, Tết. 

2. Công an huyện: Huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với 

các ngành, đoàn thể, lực lượng Công an xã, thị trấn triển khai đồng bộ, quyết liệt, 

có hiệu quả kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020, trong đó tập trung: 

- Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính 

quyền các cấp chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nổi liên quan đến việc lấn chiếm 

đất, xây dựng các công trình tôn giáo trái phép; tranh chấp khiếu kiện liên quan 

đến đất đai, xây dựng khu xử lý chất thải rắn và các vấn đề liên quan đến chuẩn 

bị đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động phát hiện, phối hợp 

đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động, cực đoan trong tôn 

giáo, cơ hội chính trị. Xây dựng các phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức 

tạp về ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu quan 

trọng trên địa bàn huyện. 

- Tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các ổ 

nhóm tội phạm hình sự sử dụng hung khí, vũ khí, vật liệu nổ gây án, cố ý gây 

thương tích, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cướp, cướp giật, trộm cắp, 

tài sản, đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”. Triệt phá các tụ điểm, điểm ma túy, 

tệ nạn xã hội. Có biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng mãn hạn 

tù, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm 

tội, thanh thiếu niên hư,... lập hồ sơ đưa vào CSGD, TGD, Trung tâm cai nghiện 

bắt buộc và quản lý, giáo dục tại cộng đồng dân cư. Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám 

phá tội phạm. Đẩy mạnh công tác bắt, vận động đối tượng truy nã. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường 

kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với tội phạm và vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, 

hàng giả, hàng kém chất lượng. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, nhất là các 

mặt hàng thiết yếu, phục vụ Tết nguyên đán. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, quản lý hộ 

tịch, cư trú, kinh doanh có điều kiện về ANTT, phòng, chống cháy nổ, giữ gìn trật 

tự công cộng; thực hiện tốt công tác quản lý VK-VLN-CCHT, phát hiện và xử lý 

kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái 

phép; quản lý chặt chẽ việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, người nước ngoài. Triển 

khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 
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3. Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các đồn Biên 

phòng đóng trên địa bàn và chính quyền các xã biên giới làm tốt công tác quản lý 

biên giới, tuần tra kiểm soát không để các đối tượng phản động xâm nhập qua 

biên giới trái phép vào nội địa và hoạt động phá hoại, phạm tội; đấu tranh xử lý 

nghiêm các hành vi, đối tượng vượt biên trái phép, vi phạm quy chế biên giới. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp 

luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn huyện. 

5. Phòng Y tế:  Chỉ đạo việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, 

chủ động kiểm tra đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán; tập trung vào các mặt hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết 

Nguyên đán, các cơ sở phục vụ ăn uống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

6. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: 

Tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm, bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các ngày lễ. 

Chú trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt, cá nhân điển hình trong phòng, 

chống tội phạm. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo các lực lượng có liên quan tập 

trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu dân cư; tăng cường công tác quản lý hộ 

khẩu, đối tượng, quản lý cư trú. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, kiên 

quyết không để xảy ra đốt pháo, nổ mìn trong dịp Tết Nguyên đán; địa phương 

nào để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện: Phối hợp, 

chỉ đạo các tổ chức thành viên hưởng ứng tích cực và tăng cường phối hợp với 

cấp ủy đảng, chính quyền các cấp vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức ký cam kết không 

vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT đến tận hộ gia đình, nhất là trên các lĩnh vực: 

TTATGT; phòng, chống cháy nổ; các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận 

chuyển, sử dụng các loại pháo, đèn trời... tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho 

Nhân dân phòng ngừa các loại tội phạm. Đẩy mạnh hoạt động giáo dục, cảm hóa 

những người lỗi lầm tại cộng đồng dân cư. 

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện kịp thời 

đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án; tổ chức xét xử lưu động các án 

điểm trước tết Canh Tý 2020 một số vụ án được dư luận xã hội quan tâm để phục 

vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung. 

Giao Công an huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại Chỉ 

thị này; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo 

UBND huyện và UBND tỉnh theo quy định. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

 

 Nơi nhận: 
 - UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

 - Công an tỉnh; 

 - TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

 - Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

 - Các Ban XD Đảng, UBKT huyện ủy; 

 - Ủy ban MTTQ huyện; 

 - Văn phòng Huyện ủy; 

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

 - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

 - Chánh VP, các PVP UBND huyện; 

 - Lưu:VT, CA. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

      Lê Ngọc Huấn 
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