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CHỈ THỊ 

Về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, 

trật tự đô thị bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

------ 
 

Năm 2021, thành phố Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả toàn diện về chính trị, 

kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là tình hình an ninh, trật tự (ANTT) 

luôn ổn định và được giữ vững, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm 

bảo, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy 

nhiên, trước dịp Tết Nguyên đán, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và 

các loại tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng diễn biến phức tạp. 

Để chủ động bảo vệ Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

an toàn, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp ủy 

Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể lãnh đạo, thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Quán triệt toàn diện các nội dung, huy động sự vào cuộc của cả Hệ thống 

chính trị từ thành phố đến các phường, xã và quần chúng nhân dân trong việc thực 

hiện đầy đủ chỉ đạo của các cấp về việc tăng cường đảm bảo ANTT Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, ký cam kết đảm bảo ANTT, nâng cao 

nhận thức cho đảng viên, cán bộ, Nhân dân trong việc phòng ngừa, đấu tranh, nắm 

chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, vi phạm pháp 

luật. Tăng cường phản bác, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực 

thù địch. Biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt, những thành tích, chiến công 

của các lực lượng và Nhân dân trong tấn công, trấn áp tội phạm.  

3. Tăng cường nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an 

ninh quốc gia, giải quyết dứt điểm, ổn thoả các vụ việc phát sinh, các vấn đề kinh 

tế xã hội, chế độ chính sách, không để lợi dụng, tạo cớ gây phức tạp, điểm nóng về 

an ninh trật tự. Triển khai các kế hoạch, phương án tổ chức và đảm bảo ANTT các 

sự kiện văn hóa – chính trị - kinh tế, các đoàn công tác đến thăm và làm việc trên 

địa bàn, các lễ hội đầu năm của địa phương.  

4. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt, đối 

với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy, kinh tế, tham 

nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao... với tinh thần “không có 

vùng cấm”. 
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5. Tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nhất là quản lý cư trú, 

người nước ngoài, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, phòng 

cháy chữa cháy. Thực hiện nghiêm túc Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng pháo, đấu tranh có hiệu quả việc mua bán, vận chuyển, sử 

dụng pháo trái phép, phát động phong trào vận động người dân giao nộp pháo, vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Kiện toàn, 

thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo cấp thành phố và 

tại các phường, xã. 

6. Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công 

cộng, giảm thiểu tai nạn giao thông, không để ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp 

Tết; xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện 

sai quy định. Quy hoạch hợp lý các chợ hoa, cây cảnh dịp Tết; duy trì trật tự công 

cộng tại khu vực có các hộ kinh doanh hoa quả, cây cảnh đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, mỹ quan đô thị.  

7. Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc gắn với phong trào 

thi đua xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới và phong trào toàn dân đoàn kết 

xây dựng văn hóa khu dân cư; tuyên truyền các thủ đoạn tội phạm mới, vận động 

quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người 

phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Củng cố, nhân rộng 

các mô hình đảm bảo ANTT tại cơ sở. 

8. Duy trì chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, chế 

độ báo cáo, thông tin liên lạc. Xác định đảm bảo ANTT là trách nhiệm của cả hệ 

thống chính trị; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải chịu 

trách nhiệm nếu để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự, cháy nổ do thiếu trách nhiệm 

trong địa bàn, lĩnh vực, đơn vị quản lý. Huy động tối đa lực lượng ở cơ sở nhất là 

Bảo vệ dân phố, Công an viên, Dân quân tự vệ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh 

niên, Hội Phụ nữ, bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp… tham gia phối hợp, thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. 

9. Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế 

hoạch, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.  

Các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường chỉ đạo các địa 

phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, trật tự đô thị, bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

10. Đề nghị Đảng uỷ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp cấp tỉnh đóng trên địa bàn thành phố nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, thực hiện nghiêm túc các biện pháp, quy 

định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, tham gia phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, 

đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 
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Văn phòng Thành uỷ, Đảng ủy Công an thành phố có trách nhiệm theo dõi, 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ 

Thành uỷ. 
 

Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
 

 

 

 
 

Dương Tất Thắng 

- TT Tỉnh uỷ (để b/c); 

- Đảng ủy Công an tỉnh;  

- TT Thành uỷ, UBND, HĐND TP; 

- Các ban Đảng, UBKT, VP Thành uỷ; 

- Các TCCS Đảng trực thuộc; 

- UBMT TQ và các đoàn thể; 

- Lưu: VT – CATP. 
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