ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 841 /UBND-TCD-NC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc phối hợp thực hiện cao điểm
tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh,
trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Kính gửi:
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022, Bộ Công an chủ trương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ
ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 02 năm 2022. Để thực hiện có
hiệu quả đợt cao điểm, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh,
Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an
thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tội phạm theo chức năng,
nhiệm vụ được phân công, góp phần loại bỏ nguyên nhân và điều kiện phát sinh
tội phạm, nhất là các vấn đề khó khăn do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid19; quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống người dân,
giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ Nhân dân, không để
phát sinh “điểm nóng”.
Phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và Nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của
tội phạm, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy,
gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao cảnh giác, tự giác
phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm pháp
luật về trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, các biện pháp phòng,
chống dịch, nhất là 5K; giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và không đốt
pháo nổ trái phép; quản lý, giáo dục người phạm tội, đối tượng tù tha về địa
phương, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và người nghiện ma túy tại cộng
đồng dân cư…
2. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp phối hợp với
lực lượng Công an thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên
truyền về đợt cao điểm; phương thức, thủ đoạn hoạt động của số đối tượng chính
trị, các loại tội phạm, để Nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực
tham gia tố giác tội phạm; pháp luật về an toàn giao thông, nguy cơ dẫn đến tai
nạn giao thông, hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng
Cảnh sát giao thông; những thành tích, chiến công xuất sắc trong phòng, chống
tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19; những việc làm hay, hành động đẹp, ý
nghĩa, thiết thực, gần gũi với Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Tháp.
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3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm đầu tư, hỗ trợ phương
tiện, kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho lực lượng Công an, nhất là
Công an cấp xã, để đảm bảo tốt an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; kịp thời động
viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đảm bảo
an ninh, trật tự.
4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân các cấp phối hợp
chặt chẽ với lực lượng Công an khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử các vụ án xảy
ra trong đợt cao điểm để răn đe, phòng ngừa chung.
5. Công an Tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai
thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các toại tội phạm, tệ nạn xã
hội, không để lợi dụng tình hình dịch bệnh, để hoạt động phức tạp, thực hiện đạt
và vượt các chỉ tiêu do Bộ Công an giao; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục
tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội, Tết Dương lịch, Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các lễ hội đầu Xuân trên địa bàn Tỉnh.
6. Giao Công an Tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, kiểm tra,
đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chỉ đạo này; đồng thời tập hợp tình hình, kết quả
thực hiện báo cáo về trên đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an (Văn phòng Bộ);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, TCD-NC(CT).
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