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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
TiNH QUANG TR!
Bc Ip — Ty do — Htiih phüc
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Quáng Tn, ngây15tháng 7 nám 2020

CHITH!
V viêc mo dot cao diem tn cong,trân ap, truy nã tôi pham, bão dam an ninh
chinh trb trt ty an toan xa hçi, bao vç tuyçt doi an toan Bi h91 Bang cac cap
tin tói Bii hi Bang toàn quic 1n thu Xffl
Sáu tháng d.0 näm 2020, cp üy, chInh quyn, ban ngành, doàn the các cap
dA chi do thrc hin nghiêm tüc, quyêt 1it các bin pháp, giâi pháp cong tác, gi
vung on djnh chInh trj và dam bâo tr.t tr an toàn xà hi, to sir dông thun và
niêm tin trong các tang lrp nhân dan trên dja bàn tinh. Tuy nhiên, d1r báo t1r nay
den cuôi näm, tInE hInh an ninh tr.t t%r trên dja bàn sê diên biên phCrc ttp han,
càng gãn den thai diem Dii hi Dáng cap tinh và Di hi Dâng toàn quôc lan thir
XIII, sir chông phá cüa các the hrc thu djch, phán dng s quyêt 1it han, hoat
dng cüa các loi ti pham, vi pham pháp 1ut dir kiên sê gia tang sau thii gian
each ly xâ hi dê phông, chông djch bnh. Dé tang cng cong tác dam bão an
ninh chInh trj, trt tr an toàn xà hi, bão v tuyt dôi an toàn dii hi Dâng các cap
tiên thi Dai hi Dáng toàn quOc lan thu XIII, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh chi
thj:
1. M& dçt cao dim tn cOng tr.n áp, truy nä ti phm, b dam an ninE
chinh trj, trt tu an toàn xa hi, bäo v tuyt dôi an toàn Dai hti Dáng các cap
tiên tri Thai hi Dãng toàn quôc lan thcr XIII ttr ngày 15/7/2020 dn ht ngày
14/9/2020 trên toàn tinh.
2. Thu trithng các s&, ban, ngành, doân th cp tinh; Chü tjch U' ban nbân
dan các huyn, thj xã, thành phô duy trI chê d trrc lânh dao, trirc chi huy, trrc
ban, trrc chiên, trrc báo v ca quan và tang ct.r&ng khà näng chiên dâu cüa các
lirc lucing thu&ng trtrc; phôi hqp vi 11rc krçing Cong an, Quan dci, Biên PhOng
thu&ng xuyên tuân tra, kiêm soát vào các giè cao diem, dja bàn, tuyên trong
diem, kjp thyi phát hin, ngãn chn các loi ti phm, các boat dng phá hoai
gay cháy, nO.... PhOi h9p, quân 1' ch.t chê cac loai dôi tuvng ngay tai dja bàn Ca
sä, tang cu&ng cOng tác kiêm tra vic triên khai, thirc hin Chi thj nay a cap
mInh, ngành mInh gop phân báo dam tuyt dôi an toàn Dai hi Dàng các cap
tien tâi Dti hi Dâng toàn quOc Ian thu XIII.
3. Cong an tinh chü trI, phi hp vai các co quan, dan vj có lien quan thu
dng näm chàc tinh hInh, tham muu cap üy, chinh quyen các cap tang cithng
cong tác quân 1' nba nuOc ye an ninh trt tir; kjp thai giãi quyêt nhüng van dé
phuc tp ye an ninh trt t?; tp trung truy quét các bang nhóm ti phm có to
chüc nüp bong doanh nghip, hoat dng "tin ding den", siêt nq, dèi nçi thuê,
cuàrig doat tài san, Co gay thixang tIch, gay rôi trt tr cOng cong, cho vay nng
lãi trong giao djch dan sir ('nhdt là vay qua các trang mgng din ti' "app'), dánh
bac...; các ô nhóm, dOi tuçing thanh thieu nien hu, con do can quay.. . quân l
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chat chë các di tuçing hInh s1r, tü tha, dc xá v dja phuang, không d tái pham;
nng cao hiu qua các mt cong tác quãn 1 hành chInh ye tr.t tr xã hôi, tp
trung thirc hin tot cong tác quàn 1' nhân, h khâu, tarn trü, tam yang, xuât nhp
cânh, day nhanh thirc hin vic 1p bàn khai, thông ké, phi:ic tra, c.p nht thông
tin dan cu vào h thông co sâ d 1iu quôc gia ye dan eli; tang ct.rng kiêm tra,
chân chinh ngành nghê kinh doanh có diêu kin; kiêm tra ye an toàn cháy, no;
báo v tuyt dôi an toãn các milc tiêu tr9ng diem ye chInh trj, kinh tê, xã hi, các
s1r kin chInh trj quan tr9ng trên dla bàn nhix k' nim 75 näm Cách rnng tháng
Tam, Quoc khánh 2/9, các hoat dng nãm ASEAN 2020, tao tiên dê chuân bj
các diêu kin dê bào v tuyt dôi an toàn Dai hi Dàng các cap tiên ti Dai hi
Dãng toàn quôc lan thu XIII, têt Nguyen dan Tan Siru 2021.
4. Bô Chi huy Quân sir tinh, Bô chi huy B di Biên phông tinh chi dao
Ban Chi huy Quân sir các huyn, thj xã, thành phô; các Don Biên phông xây
dmg kê hoach, phôi hcip vui các dan vj cüa Cong an tinh, Cong an các huyn,
thj xã, thành phô; các co quan lien quan triên khai thirc hin phucrng an, kê
hoach darn bâo an ninh trt ti:r truuc, trong và sau thai gian din ra Dai hi Dãng
các cap tiên tâi Dai hi Dãng toàn quôc lan thir XIII; bão v các diem vui chai
cong cong, tO chirc trirc tçr v san sang chiên dâu, dam báo tuyt dôi an toàn biên
giâi, dat lien, biên dâo.
5. Sâ Tu pháp tAng cu&ng cong tác tuyên truyên, phO biên, giáo diic pháp
1ut; triên khai, thirc hin nghiêm the các van ban quy phm pháp 1ut lien quan
den cong tác phOng chông ti pham, phOng chOng ma tüy, t nan xã hôi, an toAn
giao thông...
6. Sâ Thông tin và Truyn thông chü trI, phi hçip vi các Ca quan lien
quan tang cuông cong tác thông tin tuyên tuyên, vn dng, giáo diic can b,
cOng chirc, viên chrc vA nhân dan nhäm nâng cao nhn thirc và chap hành tot
các quy djnh cüa pháp luât, nâng cao tinh than cành giác each mang, thirc
trách nhim, tIch c1rc tham gia cong tác phOng chOng ti pham, git gin trot tr an
toàn giao thông, trt tu cong cong, trt tr dO thj.
7. Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo Quãng Trj và các phuang tin
thông tin di chüng tang ctxng tuyên truyên ye dqt cao diem tan cOng trân áp ti
pham, kjpthM phán ánh biêu di.rong girong ngtthi tot, vic tot trong dâu tranh
phông, chông ti phm, t nn xà hi.
8. Ban An toàn giao thông tinh phôi hqp các sâ, ban, ngành và djaphuang
chi dao quyêt lit các bin pháp dam báo trt tir, an toàn giao thông; day manh
cOng tác tuyên truyên nham nâng cao thuc chap hành pháp lut cüa ngithi
tham gia giao thông; chi dao tang cuông tuân tra, kiêm soát và xü 1 nghiêm các
truèng hqp vi pham; có bin pháp han che tai nan giao thông trên dja bàn.
9. D nghj Vin kim sat nhân dan, Tôa an nhân dan các cAp ph6i hqp vâi
các Co quan diêu tra trong cong tác diêu tra, truy to, xét xr. Ch9n nhng vii an
diem dua ra xét xfr km dng phiic vii cho cong tác tuyên truyên, giao diic, ran de
ti pharn. PhOi hgp th%rc hin tot bin pháp xü 19 hanh chInh dua dôi tung vào
trueing giáo dung, co sà giáo diic bat buc, co sâ cai nghin bAt buc.
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10. D nghj Uy ban Mt tr.n T quc, t chüc chInh trj - xâ hi các cp
phôi hçip vOi chinh quyên trong vic thrc hin Chi thj nay; tang ci1Yng tuyên
truyên, 4n dng hi viên, doân viên và nhân dan tIch circ tham gia phông ngra,
phát hin to giác ti pham, dê dç-t cao diem dt kêt qua cao.
Yêu c.0 Thu tnr&ng các s&, ban, ngành, doàn the cap tinh, Chu tjch UBND các
huyn, thành phô, thj xã nghiêm the triên khai thirc hin Chi th nay và báo cáo kêt
qua ye UBND tinh (qua C'ông an tinh và Van phông UBND tmnh) dé theo dOi, chi
,No.1 n/i In:
- Thu&ng trijc Tinh ui';
- Thithng truc HDND tinh;
- UBMTTQ Vit Nam tinh;
- Chü tjch, PCT UBND tinh;;
- Các sâ, ban, nganh, doàn th cp tinh;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô;
- Liiu: VT, NC.
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