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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, bảo ñảm an ninh trật tự,
an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt ñối an toàn ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XII của
ðảng và Tết Nguyên ñán Bính Thân 2016

Thời gian gần ñây, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên ñịa bàn tỉnh có chiều
hướng diễn biến phức tạp, xuất hiện một số băng, nhóm thanh, thiếu niên thực hiện hành vi
tội phạm với tính chất liều lĩnh, manh ñộng, thể hiện sự coi thường pháp luật; ý thức chấp
hành pháp luật và văn hóa khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân giảm sút
(theo thống kê của Công an tỉnh, từ ngày 16/12/2015 ñến ngày 30/12/2015 trên ñịa bàn tỉnh
xảy ra 30 vụ phạm tội hình sự, tăng 10 vụ so với cùng kỳ; 05 vụ tai nạn giao thông nghiêm
trọng, chết 05 người, bị thương 01 người); ñặc biệt là thời gian trước, trong và sau Tết
Nguyên ñán, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) sẽ diễn biến phức tạp, các thế lực thù ñịch,
phản ñộng và các loại tội phạm sẽ gia tăng thực hiện hành vi phạm tội với tính chất, mức ñộ
ngày càng quyết liệt và nguy hiểm hơn, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông
nhiều, thường sử dụng rượu, bia khi ñiều khiển phương tiện giao thông nên dễ xảy ra tai nạn
giao thông. Trong khi ñó, thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp, trường học
thường có tâm lý chủ quan trong công tác bảo vệ tài sản, tạo sơ hở cho tội phạm hoạt ñộng.
ðể chủ ñộng tấn công, trấn áp tội phạm, bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông
(TTATGT), bảo vệ nhân dân vui Tết, ñón Xuân Bính Thân 2016 an toàn, lành mạnh; bảo
ñảm an toàn tuyệt ñối ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XII của ðảng, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị, doanh
nghiệp, trường học thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao
ñộng, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao khẩu hiệu “Mỗi người dân là
một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống tội phạm”. ðồng thời, nâng cao nhận thức, tính tự
giác, tích cực và cam kết tham gia phòng, chống, lên án, tố giác tội phạm, hành vi vi phạm
pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh của pháp luật về TTATGT trong dịp Tết và các
Lễ hội Xuân 2016.
2. Chủ ñộng rà soát, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, không ñể
xảy ra các tình huống “ñột xuất”, “bất ngờ” hoặc phát sinh “ñiểm nóng” phức tạp về ANTT;
phải xem việc giữ gìn an ninh trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm nói riêng, ñảm
bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, tự bảo vệ tài sản của cơ quan, ñơn vị
mình là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên; chủ ñộng triển khai và phối hợp với lực lượng
Công an tham gia trực, tuần tra khép kín ñịa bàn, nhất là thời ñiểm ban ñêm trong các ngày

