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   Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Số:               /BCĐ Tuyên Quang, ngày          tháng 11 năm 2022 

V/v phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, 

trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ 
tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

 

 

 

  

                      Kính gửi:        

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 
 

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các 

sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và hoạt động vui Xuân đón Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an các cấp thực hiện đợt 

cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đề nghị các 

thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Duy trì thực hiện hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự an 

toàn xã hội, nhất là trong dịp Lễ, Tết và các Lễ hội đầu xuân 2023. Có kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo các đơn vị theo ngành dọc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về an ninh trật tự, thực hiện đồng bộ các giải pháp, quy chế phối hợp liên 

ngành với lực lượng Công an các cấp trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi 

phạm pháp luật tại địa bàn, lĩnh vực trong đợt cao điểm. Chủ động các phương án, 

kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp, sự xâm nhập, bùng phát của các 

loại dịch bệnh nguy hiểm, tình hình thời tiết tiêu cực tại địa phương. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đợt cao điểm, tăng cường 

tuyên truyền đến cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và 

tố giác tội phạm. Chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời 

lượng phát sóng đưa tin, tuyên truyền về đợt cao điểm, biểu dương những gương 
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người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm; cảnh báo những phương 

thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm thường phát sinh trong dịp Lễ, 

Tết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội tại địa phương.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường và ngăn 

chặn tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật. Tổ chức cho học 

sinh, sinh viên tự nguyện ký cam kết không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và sử 

dụng, mua bán các loại pháo nổ trái phép trong dịp Lễ, Tết; tích cực tham gia tố 

giác tội phạm, vi phạm pháp luật do các ngành chức năng phát động tại nơi cư trú. 

4. Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh theo chức năng nhiệm 

vụ, chủ động phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ 

đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý 

thị trường hàng hóa, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, tập 

trung vào các loại hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền 

lợi người tiêu dùng. Duy trì thực hiện thường xuyên công tác phối hợp theo dõi, 

quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh. 

5. Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội 

theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác 

tuyên truyền về tác hại của rượu bia, góp phần nâng cao ý thức, hình thành thói 

quen “Đã uống rượu bia thì không lái xe” trong Nhân dân; quản lý chặt chẽ việc 

cấp phép, việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ có 

nguy cơ cao phát sinh vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là 

tại các hội chợ Tết, Lễ hội đầu Xuân. Duy trì hiệu quả công tác quản lý cai nghiện 

ma túy; chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tăng cường phối hợp trong công tác 

quản lý học viên, không để phát sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa 

bàn tỉnh. 

6. Sở Y tế duy trì hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

việc mua bán, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, hướng thần và tiền chất ma túy 

sử dụng trong y tế; không để phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về ma tuý 

trong lĩnh vực này; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình điều trị nghiện ma túy bằng 

Methadone. Tăng cường phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng liên quan 

trong thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị cai nghiện ma 

tuý; hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết.      

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kết hợp với tăng 

cường kiểm tra, rà soát, phòng ngừa không để phát sinh các trường hợp trồng cây 

có chứa chất ma túy trên đất nông, lâm nghiệp tại các địa bàn, Theo chức năng, 
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nhiệm vụ, tiếp tục duy trì phối hợp thực hiện tốt công tác theo dõi, quản lý các 

hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh. 

8. Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra hoạt động tại các bến xe 

khách, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh để phòng ngừa, kịp 

thời phát hiện, xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ, nhất là hành vi nâng giá 

dịch vụ vận chuyển trái phép, đảm bảo phục vụ và đáp ứng hiệu quả nhu cầu của 

Nhân dân trong dịp Tết. Thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

Công an trong phát hiện, đấu tranh với những hành vi lợi dụng các phương tiện, 

tuyến giao thông, các bến, bãi vận tải để hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật.    

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện tốt các nội dung trên và các trọng tâm là: chấp hành nghiêm quy định về 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm 

tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Tổ chức cho cán bộ, học sinh, sinh viên và 

các hộ gia đinh ký cam kết không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử 

dụng trái phép pháo nổ, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia 

giao thông trong dịp Tết. Tăng cường thực hiện hiệu quả công tác tuần tra tại  các 

địa bàn để chủ động phòng ngừa, phối hợp ngăn chặn các loại tội phạm, vi phạm 

pháp luật về trộm cắp, đánh bạc, cố ý gây thương tích... ngay từ sớm, từ cơ sở. 

Tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về tác hại của việc sử dụng rượu bia, góp 

phần phòng ngừa các mâu thuẫn phát sinh do sử dụng rượu bia, không để xảy ra 

tội phạm Giết người do nguyên nhân xã hội và làm giảm tội phạm xâm hại tính 

mạng, sức khoẻ tại địa phương so với cao điểm 2022.      

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp tăng cường 

phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy 

tố, xét xử các vụ án hiện hành; đối với những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nghiêm trọng, dư luận quan tâm phải tập trung điều tra làm rõ trong thời gian sớm 

nhất để kịp thời định hướng dư luận và phục vụ răn đe, phòng ngừa chung. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể trực thuộc, đặc biệt là cấp cơ sở tăng cường 

tuyên truyền về đợt cao điểm; phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng 

ngừa xã hội để nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội 

phạm cho cán bộ, hội viên và Nhân dân. Duy trì, phát huy tốt vai trò của các Tổ 

hòa giải trong việc phát hiện, giải quyết triệt để các mâu thuẫn trong Nhân dân; 

gắn công tác phòng, chống tội phạm với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc”. Giám sát việc triển khai thực hiện cao điểm, chủ động phát hiện, kiến 

nghị cấp thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi phạm pháp luật theo quy định.  
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Giao Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nội dung văn bản này; theo dõi, tổng 

hợp tình hình, báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận:         
 - Như trên (thực hiện);         
- BCĐ 138/CP (Văn phòng BCA);                   
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó CT UBND tỉnh;  
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NC (Ng).                                                                                   

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Việt Phương 
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