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CHỈ THỊ 

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ  

các sự kiện lớn trên địa bàn huyện năm 2020 

 

 Thời gian qua, các ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban 

nhân dân huyện triển khai thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp 

quyết liệt với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, kiềm chế sự gia tăng 

của tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự, góp phần 

phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tuy nhiên, tình hình 

an ninh, trật tự trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là hoạt động 

xuyên tạc, tuyên truyền, kích động gây mất an ninh, trật tự của các thế lực thù 

địch, phản động trên không gian mạng, tranh chấp, khiếu kiện ở một số địa bàn 

chưa được giải quyết dứt điểm, một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) như: 

Tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 

đánh bạc, tội phạm về ma túy….có xu hướng gia tăng; tai nạn giao thông tuy 

giảm nhưng không vững chắc; hiệu quả hoạt động của các mô hình tổ chức quần 

chúng còn hạn chế. 

Để giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các  sự kiện 

lớn diễn ra trên địa bàn huyện như: Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, 

Quốc khánh 02/9, 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân 

và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; Các hoạt động Năm ASEAN 2020, 

đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ huyện lần XXV, Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an 

huyện đã chủ động, xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm, bảo vệ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn huyện năm 2020, thời gian 

thực hiện cao điểm từ ngày 15/7/2020 đến 14/9/2020. Nhằm huy động sự vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân phối hợp với lực lượng 

Công an trong thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chủ trương của 

Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 05- KL/TW ngày 

15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 

22/10/2010 của Bộ chính trị về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng về công tác 
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phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 

01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”… Tổ chức tuyên truyền rộng 

rãi về chủ trương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện 

lớn diễn ra trên địa bàn huyện năm 2020 của lực lượng Công an. Tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các phương thức, thủ đoạn 

hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, vận động nhân dân tích 

cực phòng ngừa và tham gia tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm; 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự 

công cộng, phòng, chống pháo nổ; tích cực tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, 

giúp đỡ đối tượng tù tha, người nghiện ma túy, đối tượng chấp hành hình phạt tù 

tại địa phương. Tăng cường công tác tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân phòng 

chống tội phạm, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT. 

  2. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết có hiệu quả những vấn đề 

phức tạp nổi lên về ANTT. Kịp thời phát hiện giải quyết các mâu thuẫn, tranh 

chấp, khiếu kiện trong nhân dân, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, mê tín dị 

đoan. Không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người đến các cơ quan Đảng, chính 

quyền và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo khiếu kiện. Bảo vệ tuyệt đối an toàn 

các sự kiện lớn, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn; các 

mục tiêu, công trình trọng điểm về chính trị, KT-XH; bảo vệ tuyệt đối an toàn 

các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại 

địa phương và Đại hội Đảng các cấp. 

 3. Công an huyện xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm, chỉ đạo, phối hợp 

Công an các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội 

phạm. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ 

đạo giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến ANTT ở địa phương, nhất là tình 

hình, khiếu kiện đông người, biểu tình, đình công, không để hình thành “điểm 

nóng”, không để các đối tượng và phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động gây 

rối ANTT. Tập trung trấn áp quyết liệt, mạnh mẽ đối với các băng nhóm tội 

phạm có biểu hiện hoạt động hiện hành, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy 

hiểm để bảo kê, siết nợ, đòi nợ, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, gây rối 

TTCC, huỷ hoại tài sản; tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tội 

phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid - 19; tội phạm 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo qua tài khoàn ngân hàng, viễn thông, 

internet, mạng xã hội, các sới bạc chuyên nghiệp, đường dây lô đề cá độ thể 

thao, tội phạm về ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, 

chức vụ, môi trường. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch mở đợt cao điểm 

tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm 

pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác quản lý cư 

trú; quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT. Thực hiện có 

hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT, TTCC, phòng chống cháy, nổ trên 

địa bàn huyện, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng, kích 

thước thành thùng, chở quá số lượng người, lái xe sử dụng ma tuý, vi phạm về 

nồng độ cồn, các hành vi lạng lách, đánh võng, các phương tiện hết niên hạn sử 

dụng, hết thời hạn kiểm định, các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh 
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doanh, các chợ cóc, chợ tạm gây mất trật tự công cộng, cản trở ùn tắc giao 

thông. 

 Tăng cường tuần tra nghiệp vụ để ngăn ngừa, răn đe, kịp thời phát hiện, 

bắt giữ tội phạm. Bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao diễn ra 

trên địa bàn huyện. 

 4. Các ngành chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường 

hợp buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, vi phạm các qui định về kinh doanh dịch 

vụ văn hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức thực 

hiện tốt việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tăng cường 

công tác phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra cháy, nổ. 

 5. Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo các lực lượng tập trung thực 

hiện đồng bộ, kiên quyết các biện pháp để bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an 

toàn giao thông. 

 6. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp làm tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền về thực hiện đợt cao điểm của lực lượng Công an. Kịp thời đưa tin, 

tuyên truyền những thành tích, chiến công xuất sắc, những gương dũng cảm, sẵn 

sàng hy sinh, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm; những việc làm, hành động 

đẹp vì nhân dân của lực lượng Công an. Biểu dương các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm. 

 7.  Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt 

chẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, truy tố, xét xử; lựa chọn 

những vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục và răn đe 

tội phạm. 

 8. Đề nghị UBMTTQ và các Đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng 

Công an, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Chỉ thị này; Thường xuyên 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phòng ngừa, tố 

giác, đấu tranh với tội phạm. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trưởng các phòng, 

ban UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này. 

 Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai thực 

hiện; Tổng hợp báo cáo kết quả về Công an tỉnh và Thường trực Huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Công an tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban An toà giao thông huyện; 

- Các phòng UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hoá, TTTT và DL huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện: 

- Viện KSND, TAND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CA.                        

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Phạm Đình Minh 
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