
  ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN ỦY NINH PHƯỚC

* Ninh Phước, ngày      tháng 01 năm 2023
Số         -CV/HU

V/v tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự 
Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

                           Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện,
- Đảng ủy Công an huyện,
- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

  
Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa 

bàn huyện cơ bản được đảm bảo, ổn định. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán Quý 
Mão năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 07 
ngày liên tục (từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 Dương lịch), do đó 
lượng người làm ăn xa trở về địa phương sẽ tăng cao; tình hình tội phạm, vi phạm 
pháp luật và trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn các vấn đề phức tạp.  Để tăng 
cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và 
bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thường trực 
Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ban Tuyên giáo Huyện 
ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện thực hiện tốt một số nội dung 
như sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm 
túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện về công tác 
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông, 
trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội 
phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Phân công 
lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang đảm bảo số 
lượng để trực cơ quan, đơn vị, tiếp công dân và giải quyết những vụ việc cấp 
bách, phức tạp, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, nhất là trong dịp tết  
Nguyên đán Quý Mão 2023.

2. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên và Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, không để các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử xấu 
kích động, lôi kéo tham gia biểu tình, tập trung đông người gây rối an ninh trật 
tự; đồng thời, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và các 
hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.
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3. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện phối hợp 
với cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết hiệu quả, ổn định các vụ việc 
mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại trong Nhân dân theo đúng quy định của pháp 
luật nhằm ổn định tình hình ngay tại cơ sở, không để các thế lực thù địch, phản 
động, đối tượng cơ hội lợi dụng kích động, lôi kéo tập trung đông người làm ảnh 
hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. 

4.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận và đấu tranh trên 
không gian mạng; đấu tranh, phòng, chống các thông tin, quan điểm sai trái, thù 
địch, phản bác, vô hiệu hóa kịp thời các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các 
thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc.

5. Đảng ủy Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp với 
các đơn vị có liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền các cấp có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; chủ động phát hiện, ngăn 
chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động 
tác động vào địa bàn; đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; 
đảm bảo an toàn các mục tiêu chính trị quan trọng; chủ động có phương án giải 
quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, không để bị động, 
bất ngờ; tăng cường công tác quản lý cư trú, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh 
trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

6. Yêu cầu UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy Công an 
huyện, Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các Chi bộ, 
Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này và chế độ thông 
tin, báo cáo theo quy định; đối với các vụ việc phát sinh phức tạp phải kịp thời 
báo cáo, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy biết, cho ý 
kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

 

Nguyễn Hữu Tuấn
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