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/CV-BCĐ

V/v phối hợp với lực lượng Công an
tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo
ANTT các hoạt động kỷ niệm các
Ngày lễ lớn trong năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố.
Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan
trọng như: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh, các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách
mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân,
15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2020, Đại hội Đảng các cấp, Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn
Tri... Công an tỉnh Lạng Sơn đã có kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội
phạm đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn. Để tiếp tục phát
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực
lượng Công an thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo
vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm,
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung công
tác sau:
1. Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các
huyện, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng theo
ngành dọc tăng cường thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ
quốc; đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu
thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp dẫn đến vi phạm pháp
luật, phát sinh tội phạm; tích cực tuyên truyền các quy định của pháp luật, phương
thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, kỹ năng xử lý, ứng phó với các tình huống
bạo lực, mâu thuẫn phát sinh… đến từng cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh
viên, các tầng lớp Nhân dân để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa,
tích cực tham gia tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp
luật tại gia đình, cộng đồng dân cư; quan tâm làm tốt công tác quản lý nhà nước trên
các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật. Đặc biệt
chú trọng làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”, quản lý cán bộ, đảng viên, công tác tự quản, tự bảo vệ tài sản tại cơ quan, đơn
vị, không để sơ hở, phát sinh vi phạm, tội phạm gây mất an ninh, trật tự tại trụ sở cơ
quan, đơn vị…
2. Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm
bảo an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn như: Đại hội
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thi đua yêu nước tỉnh, các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn 75 năm cách mạng
tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm
Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;
Đại hội Đảng các cấp; Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri…
Tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, dịch tả lợn Châu Phi,
trong đó chú trọng phối hợp với lực lượng Công an nắm tình hình, kịp thời phát
hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh.
3. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong hoạt
động điều tra, truy tố, xét xử; thống nhất lựa chọn đưa một số vụ án điểm, dư luận
quan tâm để xét xử công khai, lưu động, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa
tội phạm.
4. Thời gian thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: bắt đầu từ ngày
15/7/2020 đến hết ngày 14/9/2020. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị các cơ quan,
đơn vị quan tâm, phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả đợt cao
điểm, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính
trị quan trọng diễn ra trên địa bàn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT BCĐ 138/CP (V01-BCA);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C,PVP UBND tỉnh,
các Phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, THNC(PVD).
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