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Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, Mặt trận, Hội đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Trong năm 2021, các Sở, ban, ngành, Mặt trận, Hội đoàn thể tỉnh, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân
tỉnh, chủ động phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh triển khai thực hiện nhiều
giải pháp quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; thực hiện có hiệu quả công tác
phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an
toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định về an ninh, trật tự,
phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm
ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản
động trên không gian mạng; một số vụ tranh chấp, khiếu kiện chưa được giải quyết
dứt điểm,… Bên cạnh đó, dự báo trong thời gian tới, khi áp dụng thực hiện các
biện pháp nới lỏng, giãn cách xã hội, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19, tình hình tội phạm sẽ có diễn biến phức tạp, nhất là
các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích;
buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại; các loại tệ nạn xã
hội; các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự công cộng, trật tự an toàn
giao thông, phòng cháy, chữa cháy; các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ, đặc biệt là các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép pháo,…
Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế, kéo giảm các
loại tội phạm, qua đó giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh
cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và bảo vệ tuyệt đối
an toàn các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và các Lễ hội đầu năm, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố cùng với cơ quan Mặt trận, các Hội đoàn thể
cấp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tổ chức triển khai, quán
triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các chương
trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan
đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phải xác định công tác
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phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài. Tích cực phối hợp, tham gia cùng
lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội, nhất là kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên gia súc… Chú trọng
phối hợp với lực lượng Công an nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội
phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh.
2. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường
phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, lực lượng chức năng trong công tác
tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm bằng các hình thức, biện pháp phù hợp đến
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng Nhân dân
nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát
hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; cảm hóa, giáo dục người
phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; lập hồ sơ đưa người
vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện đối với những
đối tượng có đủ điều kiện; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng
điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.
Tiếp tục xây dựng, duy trì, phát huy vai trò của các mô hình, câu lạc bộ tự
quản, các tổ hòa giải, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Tăng cường công
tác hòa giải, giải quyết triệt để các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, không
để phát sinh phức tạp dẫn đến vi phạm pháp luật, tội phạm, khiếu kiện vượt cấp,
kéo dài.
3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất
là các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật như: Hoạt động của các
ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, hoạt động kinh
doanh xuất nhập khẩu, khai thác tài nguyên khoáng sản, vệ sinh an toàn thực
phẩm, kinh doanh các mặt hàng là vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác
phòng, chống dịch Covid-19,… Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động
Nhân dân tham gia phát hiện, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;
đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; xử lý triệt để tình trạng
đốt pháo trái phép, tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao,
lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; hạn chế đến
mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ xảy ra.
Địa phương nào để tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức
tạp, nhất là tình hình hoạt động băng nhóm, bảo kê, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê,
cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tụ tập đua xe trái phép và đốt pháo trái phép trên
địa bàn,… gây bức xúc trong dư luận xã hội thì người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền nơi đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị
liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm ra quân tấn công,
trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy
ra trong dịp Tết Nguyên đán như: Tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cờ bạc,
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gây rối trật tự công cộng, các tội xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt,
trộm cắp, lừa đảo,…), triệt xóa các đường dây, các điểm bán lẻ, sử dụng trái phép
ma túy; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận
thương mại, hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp
luật về môi trường, nhất là hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, an toàn thực
phẩm,… Kịp thời tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi
tố và công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm. Đối với những vụ án rất
nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm phải tập trung điều tra
làm rõ trong thời gian sớm nhất.
5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông
tin đại chúng tập trung tuyên truyền, phổ biến tình hình, phương thức, thủ đoạn
hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao tinh thần cảnh giác trong Nhân dân;
đưa các tin, bài phản ánh hoạt động của các ngành, địa phương trong triển khai
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tổ chức tuyên truyền những điển
hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc để động viên, cổ vũ
cho phong trào chung; đồng thời phản ánh những hiện tượng tiêu cực, sơ hở, thiếu
sót trong phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội để kịp thời chấn
chỉnh.
6. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh đề xuất khen thưởng
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm tấn công trấn
áp tội phạm.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo hệ thống Mặt
trận và các tổ chức thành viên phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và lực lượng
Công an thực hiện tốt những nội dung trên.
8. Thời gian thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Từ ngày
15/12/2021 đến ngày 14/02/2022.
Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt nội dung
trên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an
ninh trật tự trên địa bàn; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả cho Bộ Công an, Tỉnh
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- V01 - Bộ Công an (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh;
- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH, TCDNC;
- Lưu: VT. QMT

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

