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HUYỆN GIA LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /UBND-CA Gia Lộc, ngày 06 tháng 5 năm 2022
V/v tăng cường bảo đảm công tác 

ANTT SEA Games 31

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện 
đã đạt được những kết quả nhất định; trong thời gian tới, nhất là trước trong và sau  
SEA Games 31 tình hình ANTT có tiềm ẩn diễn biến phức tạp; để chủ động trong 
công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND 
huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các địa phương tập 
trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo có kế 
hoạch, hướng dẫn cụ thể, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc 
cơ quan, ban, ngành mình quản lý tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng 
ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, thực hiện công tác tuyên truyền đến mỗi cán 
bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, 
tích cực tham gia tố giác tội phạm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, truy nã tội 
phạm, bảo đảm ANTT; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư, người được tha tù trước thời hạn 
có điều kiện, người chấp hành án hình sự tại xã, thị trấn, người chấp hành xong án 
phạt tù trở về địa phương; lập hồ sơ đưa người vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo 
dục, cai nghiện bắt buộc.

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND xã, thị trấn đẩy mạnh 
chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung được phân công tại Kế hoạch số 
46/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện 
Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 
tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 
trên địa bàn trên địa bàn huyện Gia Lộc.

Tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện tốt các 
phương án, kế hoạch trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm 
ANTT SEA Games 31 (từ ngày 10/4/2022 đến ngày 30/5/2022).
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2. Công an huyện chủ trì, phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan:

- Chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở, đánh giá, dự báo chính xác 
tình hình liên quan đến ANTT SEA Games 31, hoạt động chống phá SEA Games 
31 hoặc lợi dụng SEA Games 31 để chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ANTT, 
kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất biện pháp đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại 
mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động…không để 
bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn SEA 
Games 31; các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, của huyện, hoạt động của lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, 
truyền thông, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh 
nông thôn, an ninh trong dân tộc, tôn giáo, bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, ổn định các vụ mâu 
thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công ngay từ đầu và từ cơ sở, nhất là  
tại các điểm đang tiềm ẩn diễn biến phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về 
ANTT ảnh hưởng đến việc chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31.

- Đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có 
tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “ tín dụng đen”, cờ bạc (đặc biệt là các 
hoạt động cờ bạc, cá độ liên quan đến nội dung thi đấu của SEA Games 31), gây 
rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, xâm phạm sở hữu, cướp, cướp 
giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo tại nơi lưu trú và các hoạt động liên quan SEA 
Games 31 tại Hải Dương; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển 
ma túy lớn, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 
đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội 
phạm công nghệ cao và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực 
phẩm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, phát huy vai trò, 
hiệu quả công tác của Công an xã, thị trấn trong quản lý cư trú, quản lý người nước 
ngoài, quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về 
ANTT. Khai thác, sử dụng đồng bộ, phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, CCCD trong các mặt công tác Công an; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 
hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia gian đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
Đẩy mạnh công tác quản lý, xử lý các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 
thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về 
ANTT; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự, an toàn giao thông; tập 
trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, đua xe trái phép và các hành vi là 
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nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc 
hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hướng tới SEA Games 31. Tăng cường 
các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ các loại đối tượng bảo đảm an ninh, an 
toàn Nhà tạm giữ Công an huyện.

3. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với 
lực lượng Công an trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và 
kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, đảm bảo tính nghiêm 
minh của pháp luật, phục vụ yêu cầu chính trị của địa phương; sớm đưa ra xét xử 
các vụ án nghiêm trọng, các vụ án điểm được dư luận quan tâm phục vụ công tác 
tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp 
luật, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống 
vi phạm pháp luật và tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp 
thời phản ánh những nỗ lực, cố gắng của lực lượng chức năng trong bảo đảm 
ANTT SEA Games 31, gắn với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch, xuyên tạc, tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp 
tội phạm, bảo đảm ANTT SEA Games 31.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phối hợp chặt 
chẽ với lực lượng Công an và các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm ANTT 
phục vụ tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31.

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp 
UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện và 
báo cáo cấp trên theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Văn phòng HĐND- UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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