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Tết; huy ñộng mọi nguồn lực và tạo mọi ñiều kiện ñể lực lượng Công an cùng cấp thực hiện
ñợt cao ñiểm tấn công trấn áp tội phạm.
ðịa phương nào ñể tình hình tội phạm và tai nạn giao thông tăng ñột biến, xảy ra các
tình huống ñột biến, bất ngờ về ANTT thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố ñó phải chịu
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và xem ñây là một trong các tiêu chí ñể bình xét
danh hiệu thi ñua năm 2016.
3. Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các tồn tại trong việc quản lý, bảo vệ tài sản và các
phương án phòng, chống cháy, nổ của cơ quan, ñơn vị, gắn với củng cố, kiện toàn lực lượng,
phương tiện bảo vệ, giám sát, không ñể tội phạm lợi dụng sơ hở ñể thực hiện hành vi phạm
tội.
4. Giám ñốc Công an tỉnh chỉ ñạo lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp với các
ngành có liên quan và chính quyền các ñịa phương huy ñộng tối ña lực lượng, phương tiện
ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo ñảm TTATGT, trật tự công cộng, thực hiện
ñợt cao ñiểm tấn công, trấn áp tội phạm trong thời gian từ nay ñến hết ngày 15/02/2016.
Nắm chắc tình hình, quản lý chặt ñịa bàn, ñối tượng; lập các chuyên án ñấu tranh, triệt xoá
các băng, nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội; kiên quyết không ñể hình thành tội phạm có tổ
chức, tội phạm hoạt ñộng theo kiểu “xã hội ñen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây
án, ñòi nợ thuê, ñâm thuê, chém mướn, chống người thi hành công vụ; phát hiện và ñấu
tranh, vô hiệu hoá âm mưu và hoạt ñộng của các thế lực thù ñịch chống phá ñường lối, chính
sách của ðảng, Nhà nước; củng cố, xây dựng các mô hình, tổ chức quần chúng ở cơ sở tham
gia phòng, chống tội phạm.
Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh
và cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng ñối với những tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc.
Trong quá trình triển khai thực hiện ñợt cao ñiểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo ñảm
TTATGT trong dịp Tết Nguyên ñán 2016, trường hợp có khó khăn về kinh phí thì kịp thời
báo cáo, ñề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ ñể hoàn thành nhiệm vụ ñược giao.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, ðài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Ngãi:
Tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền về công tác ñảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống
tội phạm, tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ ñể nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân. ðồng thời, phối hợp với các cấp, các
ngành tuyên truyền gương người tốt, việc tốt nhằm ñộng viên quần chúng nhân dân tích cực
tham gia phòng, chống tội phạm; thông báo phương thức, thủ ñoạn hoạt ñộng của tội phạm
ñể nhân dân nâng cao cảnh giác, tự phòng ngừa và lên án, tố giác.
6. Sở Nội vụ (Ban Thi ñua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Công an tỉnh kịp thời
tham mưu UBND tỉnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ñợt cao
ñiểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo ñảm TTATGT dịp Tết Nguyên ñán Bính Thân 2016.

