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ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2008/CT-UBND

Hàm Tân, ngày 19 tháng 11 năm 2008

CHỈ THỊ
Về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT,
bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009
Trong thời gian qua, các đơn vị, địa phương trong toàn huyện đã phối hợp triển
khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, kịp thời
trấn áp mạnh các loại tội phạm, làm chuyển biến tích cực về TTATXH, thực hiện có
hiệu quả mục tiêu 3 giảm. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự vẫn còn diễn biến phức
tạp, chứa đựng nhiều yếu tố gây mất ổn định. Hoạt động của bọn tội phạm hình sự
tuy giảm, nhưng nạn trộm cắp, cố ý gây thương tích từng lúc, từng nơi gây bức xúc;
tai nạn giao thông không giảm.
Theo quy luật thì vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, các tội phạm và tệ nạn xã
hội đều gia tăng, trật tự xã hội diễn biến phức tạp. Để chủ động tấn công, trấn áp tội
phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009,
UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn phối hợp với mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện đợt cao điểm từ ngày
15/12/2008 đến ngày 15/02/2009 với các nội dung, yêu cầu sau đây:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp
chặt chẽ với mặt trận và các đoàn thể, tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng,
vận động cán bộ và nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, phát hiện tố giác, tham gia
đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; tạo sức mạnh tổng
hợp trong phòng chống tội phạm, làm chuyển biến tích cực về TTATXH, góp phần
đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.
Thông qua sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn, các phong trào thi đua năm
2008, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã,
thị trấn lồng ghép triển khai các nội dung, biện pháp của đợt cao điểm phát động cán
bộ và nhân dân tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT ở địa bàn, cơ sở;
góp phần kiềm chế hoạt động gia tăng của tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về
TTATXH; kịp thời biểu dương những cá nhân, tổ chức, quần chúng điển hình trong
phong trào phòng, chống tội phạm và lên án những hành vi phạm tội và vi phạm pháp
luật nhằm giáo dục chung.

