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Trà Cú, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

 
Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (3 hệ); 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển 
khai kế hoạch công tác năm 2023, theo Thông báo số 52/TB-VP ngày 17/3/2023 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật; ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm (nhất là thanh thiếu 

niên, học sinh, sinh viên về tác hại của ma túy để nâng cao cảnh giác, không 
vướng vào tệ nạn ma túy; kêu gọi các bậc phụ huynh phải hết sức quan tâm, quản 
lý, giáo dục con, em mình không dính tới ma túy); tích cực tố giác tội phạm với 

cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời, không để diễn biến phức tạp. 

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải là một tuyên 

truyền viên tích cực để tuyên truyền, giáo dục người thân trong gia đình và người 
dân chấp hành các quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ cơ quan, đơn vị; có giải pháp quản 
lý, bảo quản hiệu quả tài sản, nhất là tư liệu mật, phương tiện, thiết bị phục vụ 

công tác; tăng cường lắp đặt Camera giám sát an ninh trật tự, hệ thống chiếu sáng 
ban đêm để chủ động phòng ngừa tội phạm, hỗ trợ điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng 

phạm tội. 

3 Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực phụ 

trách; đảm bảo siết chặt, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, 
kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp 

luật. Chú ý, bài trừ triệt để các hoạt động trá hình có liên quan đến an ninh, trật tự; 
tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, xử lý các vi phạm 
liên quan đến “Game bắn cá”, “tín dụng đen” vi phạm pháp luật. 
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4. Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào gắn với thực hiện 
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để nâng cao chất lượng, 

hiệu quả, đặt biệt là đi vào thực hiện thực chất các Chương trình mục tiêu quốc 
gia (Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), phong trào toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa,… 

5. Củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, nhất là 
các mô hình phòng, chống tội phạm gắn với mô hình phát triển kinh tế để nâng 

cao đời sống người dân, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật do cuộc sống 
khó khăn,....; kêu gọi, vận động các cơ sở tôn giáo, người có uy tín tích cực tham 

gia các phong trào. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý về đăng 

ký kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tiến hành thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp không đủ điều kiện kinh doanh.  

Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý đối với các 

trường hợp kinh doanh không có giấy phép, kinh doanh không đúng địa điểm 
đăng ký theo quy định, nhất là hoạt động liên quan đến “Game bắn cá”. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành đoàn 
thể huyện chỉ đạo tổ chức theo hệ thống dọc ở cấp xã tăng cường các giải pháp 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động nắm tình hình trong nội bộ 
Nhân dân, kiến nghị giải quyết những phản ánh, kiến nghị chính đáng của người 

dân liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Kịp thời can thiệp, xử 
lý tốt các mâu thuẫn, xung đột xã hội phát sinh tại cơ sở, nhất là mâu thuẫn có 

nguy cơ gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, xung đột trong gia đình... để 
phòng ngừa tội phạm. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định 
cho lao động tại địa phương, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, cuộc sống bình yên của người dân./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT HU, TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Công an huyện (theo dõi): 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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