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THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
 

Số:           /UBND-VP 

V/v tăng cường đảm bảo an ninh trật tự 

dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Tam Điệp, ngày       tháng 01 năm 2022 

   Kính gửi:  

         - Công an thành phố; 

         - Ban Chỉ huy quân sự thành phố; 

         - Tòa án nhân dân thành phố; 

         - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; 

         - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; 

         - Đội Quản lý thị trường số 2; 

         - UBND các phường, xã. 

 
 Thực hiện Văn bản số 539/UBND-VP7 ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường bảo đảm an ninh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để tiếp tục 

giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước, của Tỉnh và Thành phố trong 

thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ 

quan, đơn vị, UBND các phường, xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau:  

 1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, 

hội viên, công nhân, người lao động gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên 

truyền, vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm các 

quy định của pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho tội phạm và các hành vi 

vi phạm pháp luật; tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác 

phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm.  

 2. Công an thành phố 

  - Thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an 

ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các vi phạm về pháo 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sử 

dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, trọng tâm 

là trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm giết người, cố ý gây thương 

tích, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, xâm hại trẻ 

em, xâm phạm sở hữu; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; 

triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Đẩy mạnh phát hiện, 

đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 

hàng cấm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi 
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trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; ngăn chặn hiệu quả các hành vi trục lợi trong 

quá trình triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế.   

 - Làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và tham mưu, 

phối hợp giải quyết ổn định các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình 

công, lãn công ngay tại cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để 

trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.  

 - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và 

đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết, phòng ngừa, đấu tranh với hành vi buôn bán, 

vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo; kiên quyết không để xảy 

ra tình trạng đốt pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp Tết. Triển khai quyết 

liệt, hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy 

nổ, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ cháy nổ lớn 

trong thời điểm Tết Nguyên đán và các hoạt động lễ hội đầu xuân.  

 3. Ban Chỉ huy quân sự thành phố: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công 

an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022. Tập trung lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử 

lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu, buôn 

bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, ma túy.  

 4. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố: Phối hợp chặt 

chẽ với Cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý 

nghiêm minh tội phạm trước pháp luật, nhất là những đối tượng côn đồ, hung hãn, 

chủ mưu, cầm đầu, phạm tội chuyên nghiệp; lựa chọn những vụ án điển hình, dư 

luận xã hội quan tâm để đưa ra xét xử theo chế độ án trọng điểm nhằm răn đe, giáo 

dục, phòng ngừa tội phạm.  

 5. Phòng Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế và các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo chỉ đạo chung của Chính phủ, của Bộ Y tế, của Tỉnh và của 

Thành phố. Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở, cá nhân kinh doanh thực phẩm 

không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

 6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh thành phố: Chủ động, tích cực xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, 

bài; tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ và 

các vi phạm về pháo để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.  

 7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và các vi 

phạm về pháo cho học sinh; yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định 
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của pháp luật, nhất là các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và 

trật tự, an toàn giao thông.  

 8. Đội quản lý thị trường số 2: Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp 

thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là những mặt hàng 

phục vụ Tết, các loại pháo, đèn trời và đồ chơi nguy hiểm có tính chất bạo lực.  

 9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành 

viên: Tiếp tục phát động, vận động thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên 

nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm 

hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. 

10. Ủy ban nhân dân các phường, xã  

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị có trụ sở độc lập 

có biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn trụ sở, tài sản của cơ quan, đơn vị, không để 

tội phạm lợi dụng sơ hở hoạt động phạm tội trong dịp Tết; tích cực phối hợp với 

lực lượng Công an trong tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông, phòng, chống cháy nổ và các vi phạm về pháo, qua đó góp phần bảo đảm an 

ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong dịp 

tết Nguyên Đán với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả; tập trung 

thông báo phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và 

các biện pháp tự phòng ngừa; vận động nhân dân tích cực tham gia và chấp hành 

nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, 

không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép trong dịp Tết. 

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Văn bản này; tổng hợp tình hình, 

kết quả thực hiện báo cáo UBND thành phố theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (đề b/c);    

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Hoàng Mạnh Hùng 
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