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CH� TH� 
V� nhi�m v� công tác an ninh, tr�t t� n�m 2022  

 

N�m 2021, tình hình th� gi�i, khu v�c và trong n��c có nh�ng di�n bi�n 

ph�c t�p, khó d� báo; d�ch Covid-19 ti�p t�c bùng phát v�i nhi�u bi�n th� vi rút 

nguy hi�m h�n. Trên ��a bàn t�nh, d�ch Covid-19 tác ��ng, �nh h��ng ��n t�t c� 

các m�t c�a ��i s�ng xã h�i, ��t ra nhi�u khó kh�n, thách th�c m�i ��i v�i 

nhi�m v� b�o ��m an ninh, tr�t t�. D��i s� lãnh ��o c�a Th��ng tr�c T�nh �y; 

s� qu�n lý, �i�u hành quy�t li�t c�a �y ban nhân dân t�nh, s� ph�i h�p ch�t ch� 

gi�a các ban, ngành, M�t tr�n T� qu�c và c�p �y, chính quy�n các ��a ph��ng, 

trong �ó l�c l��ng Công an làm nòng c�t và s� �ng h�, giúp �� c�a Nhân dân, 

công tác b�o ��m an ninh, tr�t t� trên ��a bàn �ã ��t ���c nhi�u k�t qu�, góp 

ph�n quan tr�ng vào nhi�m v� phát tri�n kinh t� - xã h�i c�a t�nh. 

Tuy nhiên, ch�t l��ng công tác n�m, d� báo tình hình có n�i, có lúc còn 

ch�a �áp �ng ���c yêu c�u; ho�t ��ng ch�ng phá c�a các ��i t��ng ph�n ��ng, 

mâu thu�n khi�u t� t�i m�t s� ��a ph��ng v�n ti�m �n ph�c t�p; các lo�i t�i 

ph�m và vi ph�m pháp lu�t, tai n�n giao thông, cháy n� tuy gi�m nh�ng ch�a 

b�n v�ng...Nh�ng h�n ch� trên, có nhi�u nguyên nhân, nh�ng ch� y�u do 

nguyên nhân ch� quan, �ó là: Ng��i ��ng ��u c�p �y, th� tr��ng m�t s� ��n v�, 

��a ph��ng có th�i �i�m còn ch�a quy�t li�t trong lãnh ��o, ch� ��o, ki�m tra, 

�ôn ��c và t� ch�c th�c hi�n các nhi�m v� công tác an ninh, tr�t t� �ã �� ra; 

công tác phòng ng�a xã h�i có n�i, có lúc còn ch�a hi�u qu�. 

N�m 2022, tình hình an ninh, tr�t t� trên ��a bàn t�nh d� báo còn ti�m �n 

ph�c t�p. Mâu thu�n khi�u t�, v�n �� ��t �ai, xây d�ng c� s� th� t� tôn giáo; 

m�t s� lo�i t�i ph�m v� kinh t�, ma túy, t� n�n xã h�i; tr�t t� an toàn giao thông, 

tr�t t� công c�ng, tr�t t� �ô th�, cháy, n�... v�n là nh�ng v�n �� xã h�i quan tâm, 

�òi h�i các c�p, các ngành ph�i t�p trung gi�i quy�t.  

Th�c hi�n Ngh� quy�t s� 11-NQ/TU, ngày 24/12/2021 c�a Ban Th��ng 

v� T�nh �y v� lãnh ��o th�c hi�n nhi�m v� công tác an ninh, tr�t t� n�m 2022, 

�y ban nhân dân t�nh yêu c�u các ban, s�, ngành, �y ban nhân dân các huy�n, 

thành ph� tri�n khai th�c hi�n t�t m�t s� nhi�m v� tr�ng tâm sau: 

1. Ch� ��o tri�n khai th�c hi�n toàn di�n các m�t công tác b�o ��m an 

ninh, tr�t t�, tr�ng tâm là b�o v� tuy�t ��i an toàn các s� ki�n chính tr�, v�n hóa 

quan tr�ng, các m�c tiêu tr�ng �i�m, ho�t ��ng c�a �oàn lãnh ��o ��ng, Nhà 
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n��c và khách qu�c t� t�i ��a bàn t�nh. N�m tình hình t� xa, t� s�m, k�p th�i ��u 

tranh, ng�n ch�n âm m�u phá ho�i c�a các th� l�c thù ��ch, ph�n ��ng, không 

�� x�y ra ho�t ��ng vi�t, v� kh�u hi�u, r�i t� r�i ph�n ��ng, kích ��ng t�p trung 

�ông ng��i, bi�u tình gây r�i an ninh, tr�t t�. B�o ��m an ninh chính tr� n�i b�, 

an ninh v�n hóa t� t��ng, an ninh thông tin, truy�n thông, an ninh m�ng, an ninh 

kinh t�, an ninh xã h�i; tham m�u gi�i quy�t k�p th�i, hi�u qu� nh�ng v�n �� 

ph�c t�p n�y sinh v� an ninh, tr�t t� ngay t� ��u và t�i c� s�, nh�t là liên quan 

��n vi�c thu h�i ��t th�c hi�n nh�ng d� án tr�ng �i�m. 

M� các ��t cao �i�m t�n công, tr�n áp các lo�i t�i ph�m. ��y m�nh tuyên 

truy�n, phòng ng�a t�i ph�m, g�n v�i t�p trung ��u tranh quy�t li�t v�i các lo�i 

t�i ph�m, nh�t là các b�ng nhóm côn ��, si�t n�, �òi n� thuê, t�i ph�m liên quan 

��n ho�t ��ng “tín d�ng �en”, t�i ph�m s� d�ng công ngh� cao, ch�ng ng��i thi 

hành công v�, t�i ph�m kinh t�, tham nh�ng, môi tr��ng, t� n�n c� b�c, m�i 

dâm, các ���ng dây, �i�m, t� �i�m ma túy ph�c t�p… Nâng cao hi�u qu� qu�n 

lý Nhà n��c v� an ninh tr�t t�, nh�t là qu�n lý xu�t nh�p c�nh, qu�n lý c� trú, 

l�u trú, qu�n lý ngành ngh� ��u t� kinh doanh có �i�u ki�n v� an ninh, tr�t t�, 

qu�n lý, v�n ��ng thu h�i v� khí, v�t li�u n�, công c� h� tr� và pháo; khai thác, 

s� d�ng ��ng b�, phát huy hi�u qu� c�a C� s� d� li�u qu�c gia v� dân c�, c�n 

c��c công dân trong các m�t công tác Công an và k�t n�i, chia s� v�i các c� 

quan, ban ngành, góp ph�n xây d�ng Chính ph� �i�n t�. Ph�i h�p thanh tra, 

ki�m tra b�o ��m tr�t t�, an toàn giao thông; kh�c ph�c các t�n t�i là nguyên 

nhân làm m�t an toàn, gây tai n�n giao thông trên các tuy�n qu�c l�, t�nh l�, 

ph�n ��u ti�p t�c làm gi�m tai n�n giao thông trên c� 3 tiêu chí. Tham m�u ch� 

��o ti�p t�c ��y m�nh phong trào toàn dân b�o v� an ninh T� qu�c; t�ng k�t 15 

n�m mô hình “T� qu�n, t� phòng, t� b�o v�”, s� k�t 05 mô hình “T� C�u chi�n 

binh vì dân” tri�n khai xây d�ng “Xã �i�n hình v� phong trào toàn dân b�o v� an 

ninh T� qu�c” trên ��a bàn. Ph�i h�p t�t gi�a các l�c l��ng Công an, Quân ��i, 

Y t� trong công tác phòng, ch�ng d�ch Covid-19.  

2. ��y m�nh tuyên truy�n ph� bi�n giáo d�c pháp lu�t �� nâng cao nh�n 

th�c, ý th�c ch�p hành pháp lu�t c�a cán b� và Nhân dân, g�n v�i công tác 

phòng, ch�ng d�ch b�nh Covid-19; th��ng xuyên tuyên truy�n, c�nh báo v� các 

ph��ng th�c, th� �o�n ho�t ��ng c�a các th� l�c thù ��ch, các lo�i t�i ph�m �� 

cán b�, Nhân dân bi�t, tích c�c tham gia h��ng �ng, phòng ng�a và ��u tranh; 

ph�n ánh k�p th�i tình hình, k�t qu� công tác b�o ��m an ninh, tr�t t� trên ��a 

bàn, các g��ng �i�n hình tiên ti�n trong phong trào toàn dân b�o v� an ninh T� 

qu�c � c� s� �� ��ng viên, duy trì phong trào. 

T� ch�c rà soát, ki�m tra, phát hi�n, ch�n ch�nh nh�ng s� h�, thi�u sót và 

x� lý nghiêm các vi ph�m trong ho�t ��ng xu�t b�n, in �n, công ty cung c�p 

d�ch v� vi�n thông, Internet; tri�n khai gi�i pháp ��m b�o an ninh m�ng, không 

�� tán phát nh�ng tài li�u x�u, kích ��ng b�o l�c, sai ��nh h��ng, ch� tr��ng 

c�a ��ng, Nhà n��c. 
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3. T� ch�c tri�n khai và duy trì th�c hi�n t�t K� ho�ch ph�i h�p gi�a 

Công an, Quân s�, Biên phòng trong vi�c th�c hi�n Ngh� ��nh s� 03/2019/N�-

CP ngày 05/9/2019 c�a Chính ph� v� ph�i h�p gi�a B� Công an và B� Qu�c 

phòng trong th�c hi�n nhi�m v� b�o v� an ninh qu�c gia, b�o ��m tr�t t�, an 

toàn xã h�i, ��u tranh phòng ch�ng t�i ph�m và nhi�m v� qu�c phòng. Ph�i h�p 

duy trì v�ng ch�c th� tr�n an ninh nhân dân, n�n qu�c phòng toàn dân, t�p trung 

công tác b�o ��m an ninh tuy�n bi�n, g�n nhi�m v� b�o v� ch� quy�n vùng bi�n 

v�i th�c hi�n t�t ch��ng trình phát tri�n kinh t� bi�n c�a t�nh. 

4. T�ng c��ng s� ph�i h�p gi�a các c� quan t� pháp trong gi�i quy�t các 

v� án ph�c t�p kéo dài, nh�t là các v� án thu�c di�n Ban Th��ng v� T�nh �y 

theo dõi, ch� ��o, nh�m ��m b�o m�i hành vi ph�m t�i ��u ph�i ���c x� lý k�p 

th�i, nghiêm minh. Ki�m soát ch�t ch� vi�c tuân th� pháp lu�t trong ho�t ��ng 

�i�u tra, truy t�, xét x� các v� án; vi�c kh�i t�, �i�u tra, truy t�, xét x� và thi 

hành án ph�i b�o ��m �úng ng��i, �úng t�i, �úng pháp lu�t, không �� l�t t�i 

ph�m và không �� oan, sai. T�ng c��ng t� ch�c xét x� l�u ��ng nh�m giáo d�c, 

r�n �e t�i ph�m và tuyên truy�n thúc ��y phong trào ��u tranh phòng, ch�ng t�i 

ph�m trong Nhân dân. 

5. H��ng d�n các ��a ph��ng x� lý d�t �i�m các v� khi�u n�i, t� cáo liên 

quan ��n ��t �ai, tài nguyên môi tr��ng theo quy ��nh c�a pháp lu�t; làm t�t 

công tác qu�n lý, b�o v� môi tr��ng ngay t� khi th�m ��nh, c�p gi�y phép tri�n 

khai các d� án phát tri�n kinh t� - xã h�i, khai thác tài nguyên trên ��a bàn. 

6. Tri�n khai th�c hi�n t�t công tác thanh tra, ki�m tra, phòng ng�a và 

ng�n ch�n các hành vi vi ph�m pháp lu�t; công tác ti�p công dân, gi�i quy�t 

khi�u n�i, t� cáo; tham m�u x� lý công khai, nghiêm minh các v� vi�c tiêu c�c, 

tham nh�ng n�u có, nh�t là liên quan ��n ��t �ai, các d� án tr�ng �i�m, b�o ��m 

s� th�ng nh�t, �oàn k�t trong ��ng, hi�u l�c, hi�u qu� �i�u hành c�a chính 

quy�n, xây d�ng và c�ng c� ni�m tin c�a Nhân dân. 

7. Th�c hi�n t�t công tác tuyên truy�n �� ng��i lao ��ng n�m v�ng các 

quy ��nh c�a pháp lu�t liên quan ��n quy�n l�i, ngh�a v� c�a mình; ch� ��ng 

gi�i quy�t t�t các v�n �� có liên quan ��n quy�n và l�i ích h�p pháp c�a công 

nhân, phòng ng�a không �� x�y ra �ình công, lãn công trên ��a bàn. 

8. Tham m�u t� ch�c th�c hi�n hi�u qu� các ch� tr��ng, chính sách, pháp 

lu�t c�a ��ng, Nhà n��c v� tôn giáo; si�t ch�t k� c��ng, nâng cao hi�u qu� 

qu�n lý Nhà n��c v� tôn giáo; t�p trung ch� ��o gi�i quy�t t�t các v�n �� liên 

quan ��n tôn giáo, các quy ��nh v� phòng, ch�ng d�ch b�nh Covid-19. ��ng 

th�i ph�i h�p v�i l�c l��ng Công an làm t�t công tác tuyên truy�n, v�n ��ng 

các ch�c s�c, ng��i có uy tín trong tôn giáo nh�c nh� qu�n chúng, tín �� ch�p 

hành nghiêm các quy ��nh c�a pháp lu�t, tích c�c tham gia phong trào Toàn dân 

b�o v� an ninh T� qu�c. Theo dõi, t�ng h�p, �� xu�t khen th��ng nh�ng t�p th�, 

cá nhân có thành tích xu�t s�c trong th�c hi�n nhi�m v� công tác an ninh, tr�t t�. 
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9. Các ban, s�, ngành, c� quan, ��n v� có liên quan theo ch�c n�ng, 

nhi�m v� có trách nhi�m ph�i h�p th�c hi�n hi�u qu� công tác b�o ��m an ninh 

tr�t t�; ch� ��ng có ph��ng án b�o v� an toàn c� quan, ��n v�, b�o v� chính tr� 

n�i b�, qu�n lý cán b�, ��ng viên, phòng ng�a sai ph�m. 

10. UBND các huy�n, thành ph�: 

- Huy ��ng các c�p, các ngành, �oàn th� và các t�ng l�p Nhân dân tích 

c�c tham gia công tác b�o ��m an ninh, tr�t t�, g�n v�i công tác phòng, ch�ng 

d�ch b�nh Covid-19 trên ��a bàn. Ch� ��o th�c hi�n t�t công tác qu�n lý Nhà 

n��c trên l�nh v�c tôn giáo; gi�i quy�t d�t �i�m các khi�u t� trên ��a bàn; th�c 

hi�n hi�u qu� các Ch��ng trình qu�c gia v� phòng ch�ng t�i ph�m, phòng ch�ng 

ma túy, phòng ch�ng mua bán ng��i giai �o�n 2021 - 2025; t�ng c��ng qu�n lý 

c� trú, ngành ngh� ��u t� kinh doanh có �i�u ki�n v� an ninh tr�t t�, qu�n lý v� 

khí, v�t li�u n�, công c� h� tr� và pháo, g�n v�i vi�c thu th�p, c�p nh�t, ch�nh 

s�a thông tin vào C� s� d� li�u qu�c gia v� dân c�, c�p C�n c��c công dân g�n 

chíp �i�n t� cho t�t c� công dân t� �� 14 tu�i; ��m b�o tr�t t�, an toàn giao 

thông; phòng ch�ng cháy, n�… ��y m�nh công tác c�i cách hành chính, ch�n 

ch�nh l� l�i làm vi�c, t� th�, tác phong c�a cán b�, công ch�c, viên ch�c; thanh 

tra, ki�m tra các l�nh v�c tr�ng �i�m, nh�t là vi�c th�c hi�n ch� �� chính sách, 

an sinh xã h�i, chính sách ��i v�i ng��i có công, k�p th�i kh�c ph�c nh�ng s� 

h�, thi�u sót, b�o ��m quy ��nh c�a pháp lu�t. 

- Ch� ��o t�ng c��ng công tác tuyên truy�n, phát ��ng các mô hình, g�n 

v�i s�, t�ng k�t phong trào “Toàn dân b�o v� an ninh T� qu�c”. Ch� ��o tri�n 

khai xây d�ng “Xã �i�n hình v� phong trào toàn dân b�o v� an ninh T� qu�c” 

trên ��a bàn. 

Giao Công an t�nh ch� trì, ph�i h�p v�i các ��n v� liên quan ch�u trách 

nhi�m h��ng d�n, ki�m tra, �ôn ��c vi�c t� ch�c th�c hi�n Ch� th� này; th��ng 

xuyên t�ng h�p tình hình, báo cáo k�t qu� th�c hi�n v� �y ban nhân dân t�nh và 

B� Công an theo quy ��nh./. 
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