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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm,  

bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 
 

 

Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù có nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch 

Covid-19 nhưng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các 

ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, biện pháp bảo 

đảm an ninh quốc gia, đấu tranh làm giảm tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về 

trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, phục hồi, phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Dự báo trong thời gian tới, nhất là vào dịp cuối 

năm, các hoạt động kinh tế - xã hội sẽ diễn ra sôi nổi, kèm theo đó là tiềm ẩn 

những yếu tố tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT), 

hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp. Do đó, công tác bảo đảm 

ANTT những tháng cuối năm đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, cần tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt.  

Để tiếp tục giữ vững ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023 và các sự kiện lớn, các lễ hội diễn ra đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phối 

hợp, triển khai thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

trong cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước mọi âm 

mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội 

phạm. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu 

tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm, huy 

động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia công tác 

bảo đảm ANTT.  

- Chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân, nhất là đơn thư phức tạp, kéo dài; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực bảo đảm ANTT; 

chủ động phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an các cấp làm tốt công tác phòng 

ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; buôn lậu, gian lận thương mại, sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh 

an toàn thực phẩm. 

- Củng cố, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng 

làm công tác bảo đảm ANTT; kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức 

tạp xảy ra ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, phát sinh thành “điểm nóng” 

về ANTT. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ 
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trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đấu 

tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật 

tự an toàn xã hội. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

- Chủ động rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp bảo 

đảm ANTT các hoạt động lễ hội truyền thống ở địa phương và các điểm vui chơi 

giải trí phục vụ cho Nhân dân trong dịp Tết. Tăng cường công tác tuần tra canh 

gác, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, phòng chống cháy, nổ, lộ lọt bí mật nhà 

nước...; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham 

nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai 

thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch liên tịch, chương trình hành động đã ký kết về 

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; phối hợp lực lượng Công an các cấp làm tốt 

công tác quản lý, cảm hóa giáo dục các loại đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng 

đặc xá, chấp hành xong án phạt tù; số thanh thiếu niên hư, bỏ học, bỏ nhà sống 

lang thang, nhằm loại bỏ các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm. 

2. Công an tỉnh  

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các 

biện pháp nhằm nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn làm thất bại âm 

mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây cháy, nổ, kích động biểu tình, bạo loạn, 

gây rối ANTT của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động phát hiện, kịp thời 

tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức 

tạp liên quan ANTT ngay tại cơ sở. Triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an 

toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh, 

giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để bị 

động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

- Tập trung huy động lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện có hiệu quả 

đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023. Tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, 

nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, có dấu hiệu hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho 

vay lãi nặng; tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh; tội phạm kinh tế, tham nhũng,  

ma túy, môi trường,… bảo đảm ANTT, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở thiếu 

sót trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác phòng cháy, chữa 

cháy; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Tuyên truyền vận 

động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng ngừa 

đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái 

phép các loại pháo, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp Tết. Triệt để 

ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác bảo đảm ANTT, phòng, 

chống tội phạm và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải tiếp tục 

đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn 
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và ùn tắc giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến đường, 

kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi 

phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, cơi nới thành thùng xe, chạy quá tốc độ, vi 

phạm nồng độ cồn, các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông; phấn 

đấu làm giảm tai nạn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao 

thông đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

Chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện 

ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, 

không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Duy trì nghiêm chế độ 

thường trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát 

vũ trang, bảo vệ tuyệt đối an toàn tại các tuyến, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, địa 

điểm diễn ra các hoạt động lễ, hội truyền thống ở địa phương.  

4. Sở Công Thương  

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát thị trường nhưng không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp và người dân. Tập trung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, hành vi kinh 

doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vi phạm an 

toàn thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi vi phạm trong 

lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh, bán hàng trên mạng và các hành vi vi 

phạm về niêm yết giá bán hàng... Đặc biệt chú trọng các mặt hàng thiết yếu được 

tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

5. Sở Giao thông vận tải  

Chỉ đạo các đơn vị chức năng, các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng 

hóa xây dựng phương án bảo đảm phục vụ Nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trên 

các tuyến giao thông. Tổ chức tu sửa, bảo trì lòng đường, vỉa hè, hệ thống biển 

báo, đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ sơn; nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn 

giao thông tại các nút giao thông, tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường 

sắt, các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông và có biện pháp cảnh báo, khắc phục 

kịp thời khi xảy ra sự cố trên các tuyến Quốc lộ. Kiểm tra, rà soát chất lượng, an 

toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, kiên quyết không cho lưu 

thông các phương tiện không bảo đảm chất lượng; tăng cường kiểm tra việc thực 

hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, xử lý nghiêm các hành vi chèn 

ép, đầu cơ vé tàu, vé xe. 

6. Sở Y tế  

Tăng cường quản lý các hoạt động hành nghề y tế; kiểm tra, kiểm soát an 

toàn thực phẩm. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, 

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ 

bùng phát trong mùa Đông - Xuân. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, 
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du xuân, nơi tập trung đông người... có phương án, kịch bản chủ động ứng phó 

với tình hình dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng nhất là dịp cuối năm và 

Tết Nguyên đán. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và UBND các cấp kiểm tra, 

giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết 

bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, 

tập quán của dân tộc. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật đối với các hoạt động tiêu cực trong các quán bar, nhà hàng, 

karaoke, vũ trường,..; các trường hợp lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan, 

đánh bạc và các tệ nạn xã hội. 

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương 

kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động; giải 

quyết kịp thời các tranh chấp lao động, đình công, lãn công. Tổ chức tập trung 

người lang thang, ăn xin đưa về nơi cư trú hoặc cơ sở bảo trợ xã hội; đưa người 

nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc; vận động người nghiện ma túy 

tự nguyện đi cai nghiện; tăng cường kiểm tra, xử lý tệ nạn mại dâm. Quản lý chặt 

chẽ và tổ chức tốt các hoạt động ở cơ sở cai nghiện trong dịp Tết.  

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra công tác 

bảo vệ rừng; đôn đốc kiểm tra các địa phương thực hiện công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến nông sản, chăn nuôi; thực hiện tốt 

công tác kiểm dịch thú y, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các 

hành vi vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, mang mầm bệnh trên 

địa bàn tỉnh. 

10. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh  

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, truy tố, 

xét xử, chọn những vụ án điểm sớm đưa ra xét xử nghiêm minh, bảo đảm đúng 

quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và 

răn đe tội phạm. 

11. Đề nghị Cục Quản lý thị trường Phú Yên 

Chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm 

các hành vi đầu cơ, sản xuất, mua bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng 

và các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo nổ. 

12. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ 

quốc và đoàn thể tỉnh 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong 

trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các cấp, 

các ngành triển khai xây dựng phong trào văn hóa ở cơ quan, công sở, doanh 
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nghiệp, trường học và khu dân cư; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 

động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, 

các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở… phục vụ tốt yêu 

cầu phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp liên 

quan đến ANTT.   

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên và các cơ quan 

thông tin, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh  

Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng các chuyên 

trang, chuyên mục tuyên truyền đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa 

bàn tỉnh với nội dung phong phú, sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân; tạo khí thế 

liên hoàn vừa tấn công, trấn áp tội phạm vừa gắn với công tác tuyên truyền để phát 

huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm. 

Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo 

cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh. 

Thời gian thực hiện cao điểm từ nay đến hết ngày 05/02/2023. Yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị này./. 
 

  Nơi nhận:                      
- Ban Chỉ đạo 138/CP; 
- Văn phòng Bộ Công an; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 
- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Cơ quan truyền thông báo chí; 
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, NC.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
Lê Tấn Hổ 
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