ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1418 /UBND-TH

Lai Châu, ngày 14 tháng 7 năm 2020

V/v tăng cường thực hiện
công tác bảo đảm ANTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị
trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, đặc biệt là Đề án
đảm bảo an ninh, trật tự của Tỉnh ủy, qua đó tình hình an ninh, trật tự đã được
đảm bảo, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, dự báo từ nay đến cuối năm
tình hình có thể sẽ có diễn biến phức tạp, nhất là gần đến thời điểm Đại hội
Đảng cấp tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sự chống
phá của các thế lực thù địch, phản động sẽ quyết liệt hơn; hoạt động của các loại
tội phạm có xu hướng “bung ra” sau thời gian cách ly xã hội; tình hình tai nạn
giao thông, cháy nổ có xu hướng gia tăng.
Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an
toàn các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 15
năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và các hoạt động Năm ASEAN
2020, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện để bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu
cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày
30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 29/6/2020 của Tỉnh
ủy Lai Châu về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về
tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; các văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về đại hội. Nâng cao nhận
thức cho cán bộ, công nhân, viên chức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của
công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân
nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động phá hoại của các thế
lực thù địch, phản động, số đối tượng chính trị, phần tử xấu; hoạt động thu thập
bí mật nội bộ, hoạt động phá hoại, khủng bố của các tổ chức phản động, số cực
đoan chống đối trong tôn giáo, dân tộc, cơ hội chính trị, kích động biểu tình, gây
rối an ninh trật tự. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình về dư luận, phản ứng
các giai tầng xã hội, quần chúng nhân dân về Đại hội Đảng các cấp.
3. Lực lượng Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo
đảm ANTT; chủ động nắm, dự báo tình hình; tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử
lý kịp thời các đối tượng tham gia có liên quan đến các tổ chức phản động, hội
nhóm trái phép, đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị…có hoạt động tuyên truyền,
phát tán tài liệu, tờ rơi, khẩu hiệu phản động.
Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và
kiến nghị khởi tố; tổ chức các hoạt động phối hợp tuần tra trên các tuyến, địa
bàn trọng điểm về ANTT; tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các
biện pháp nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm,
tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Chủ động
phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức; triệt phá các ổ nhóm
tội phạm nguy hiểm, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng
vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ
cao, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội
đen”, tội phạm mua bán người, ma túy; ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian
lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an
toàn thực phẩm.
Tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại địa bàn, cơ
quan, trụ sở làm việc; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng;
quản lý chặt chẽ số đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng được đặc xá tha tù,
đối tượng thi hành án ngoài hình phạt tù, đối tượng được tạm đình chỉ thi hành
án, đối tượng sau cai nghiện về địa phương, các đối tượng nghiện ma túy có biểu
hiện mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, đối tượng có nguy cơ cao vi
phạm pháp luật. Chuẩn bị chu đáo điều kiện lực lượng, hậu cần và tăng cường
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai quyết liệt để đạt hiệu quả cao nhất, tạo bước
chuyển biến tiến bộ về an ninh, trật tự ngay từ những ngày đầu đợt cao điểm.
4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo
Lai Châu phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là tại các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; tổ
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chức phổ biến sâu rộng về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm,
hướng vào các đối tượng có nguy cơ cao, lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh để
mọi người nêu cao cảnh giác, tích cực, chủ động tham gia phòng ngừa, tố giác tội
phạm; phòng ngừa tai tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường sống.
5. Các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp,
Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố phối hợp với ngành Tòa án tổ chức tốt
việc lập hồ sơ, ra quyết định đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, đưa đối tượng
đi cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; tăng cường phối hợp vận động
người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện. Áp dụng biện pháp quản lý sau cai
nghiện đối với những người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy còn có nguy
cơ tái nghiện cao; đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác điều trị thay thế nghiện các
chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; làm tốt việc lập hồ sơ đưa vào giáo dục
tại xã, phường để hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.
Đây là thời gian có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề để tiếp tục triển khai
công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng; yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các
huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm
theo dõi, đôn đốc, tham mưu tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện
các nội dung trên, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT. BCĐ138/CP;
- V01 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, TH4.

Trần Tiến Dũng
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