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  Vĩnh Phúc, ngày       tháng 12  năm 2020 
 
 

CHỈ THỊ 

Về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm  

bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,  

Tết Nguyên đán Tân Sửu và các    hội đầu  uân n m 2021 

 (Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/02/2021) 

 

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy- HĐND, chỉ đạo quyết liệt của 

UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, c ng tác 

  o đ m an ninh, tr t tự n i chung và ph ng, chống tội phạm n i ri ng đã đạt 

đư c nhi u  ết qu  quan tr ng. Lực lư ng C ng an đã phát huy tốt vai tr  nòng 

cốt trong thực hiện nhiệm vụ   o vệ an ninh quốc gia,   o đ m tr t tự an toàn xã 

hội, đấu tranh ph ng, chống tội phạm. Đã triển  hai thực hiện c  hiệu qu  các 

 iện pháp c ng tác, nhất là trong c ng tác ph ng, chống dịch Covid-19, thực hiện 

mục ti u “ ép” vừa phát triển  inh tế, vừa ph ng chống dịch hiệu qu ; đấu tranh 

làm thất  ại m i âm mưu  ích động  iểu tình, gây rối an ninh, tr t tự;   o đ m 

tuyệt đối an toàn các mục ti u tr ng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đ ng, Nhà 

nước, các đoàn  hách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh; các sự  iện chính trị, 

xã hội quan tr ng diễn ra tr n địa  àn tỉnh, nhất là Đại hội đại  iểu Đ ng  ộ tỉnh 

Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm  ỳ 2020- 2025; tham mưu, phối h p giữa UBND 

các cấp, các sở,  an, ngành đưa ra các gi i pháp g p phần ổn định các địa  àn 

phức tạp v  an ninh xã hội, an ninh t n giáo; phối h p gi i quyết sớm các vụ, 

việc c  dấu hiệu đình c ng, g p phần   o đ m an ninh  inh tế. Đã  i m chế sự 

gia tăng của tội phạm; c ng tác qu n lý nhà nước v  an ninh, tr t tự đư c tăng 

cư ng; c ng tác ph ng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tr t tự an toàn giao 

th ng đư c đ m   o, tai nạn giao th ng đư c  i m chế, đạt mục ti u “3 gi m”; 

phong trào toàn dân   o vệ an ninh Tổ quốc đư c đổi mới và ngày càng phát huy 

hiệu qu . Những  ết qu  tr n đã tạo m i trư ng ổn định, phục vụ c  hiệu qu  

nhiệm vụ phát triển  inh tế- xã hội của tỉnh. 

Theo quy lu t hằng năm, nhất là vào th i điểm Tết Nguy n đán, tình hình an 

ninh tr t tự thư ng diễn  iến phức tạp hơn. Tình hình an ninh  inh tế, an ninh 

chính trị nội  ộ, an ninh th ng tin truy n th ng, tình hình  hiếu  iện của quần 

chúng nhân dân tại các dự án tr ng điểm; tình hình tai nạn giao th ng, cháy, nổ, 

tình hình tội phạm và các vi phạm pháp lu t… c n ti m ẩn nhi u yếu tố phức tạp 

đ i hỏi ph i c  sự vào cuộc của các cấp, các ngành và c  hệ thống chính trị trong 

c ng tác   o đ m an ninh tr t tự. Tình hình dịch Covid-19 c n ti m ẩn nguy cơ 

 ùng phát trở lại, đặc  iệt đây cũng là th i điểm quan tr ng diễn ra Đại hội Đ ng 

toàn quốc lần thứ XIII, một sự  iện chính trị tr ng đại của đất nước. Để tiếp tục giữ 
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vững an ninh tr t tự,   o vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đ ng toàn quốc lần thứ XIII, 

Tết Nguy n đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu xuân, các sự  iện quan tr ng  hác của 

đất nước, của tỉnh trong năm 2021; UBND tỉnh y u cầu các cấp, các ngành phối 

h p chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể và thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ c ng tác tr ng tâm như sau: 

1. Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đ ng chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện c  

hiệu qu  Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị v  tăng cư ng sự 

lãnh đạo của Đ ng đối với c ng tác đ m   o an ninh, tr t tự trong tình hình mới; 

Chỉ thị số 47- CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đ ng v  tăng 

cư ng sự lãnh đạo của Đ ng đối với c ng tác ph ng cháy, chữa cháy; Kết lu n số 

05-KL/TW, ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đ ng v  tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị v  “Tăng cư ng 

sự lãnh đạo của Đ ng đối với c ng tác ph ng, chống tội phạm trong tình hình mới”; 

Kết lu n số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư v  tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư v  “Tăng cư ng sự lãnh 

đạo của Đ ng đối với c ng tác xây dựng phong trào toàn dân   o vệ an ninh Tổ quốc 

trong tình hình mới”; Kết lu n số 45-KL/TW, ngày 01-02-2019 của Ban Bí thư v  

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện c  hiệu qu  Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04-9-2012 của 

Ban Bí thư ( h a XI) v  “Tăng cư ng sự lãnh đạo của Đ ng đối với c ng tác   o 

đ m tr t tự, an toàn giao th ng đư ng  ộ, đư ng sắt, đư ng thủy nội địa và  hắc 

phục ùn tắc giao th ng”; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị 

v  tăng cư ng, nâng cao hiệu qu  c ng tác ph ng, chống và  iểm soát ma túy; 

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 v  qu n lý, sử dụng pháo; Chỉ thị 

số 32-CT/TU, ngày 12/9/2019 của Ban Thư ng vụ Tỉnh ủy v  tăng cư ng c ng tác 

ph ng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp lu t v  đất đai tr n địa  àn tỉnh Vĩnh 

Phúc… và các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh v  c ng tác   o 

đ m an ninh, tr t tự, nhằm phát huy sức mạnh tổng h p của c  hệ thống chính trị 

trong đấu tranh ph ng, chống tội phạm. Thủ trưởng các Sở,  an, ngành, UBND các 

cấp,  cơ quan, đơn vị, tổ chức,… ph i chịu trách nhiệm trước pháp lu t, Tỉnh ủy và 

UBND tỉnh v  việc đ m   o an ninh, tr t tự, an toàn phòng, chống cháy nổ x y ra 

tr n địa  àn, cơ quan, đơn vị mình trước, trong và sau Tết Nguy n đán Tân Sửu.  

2. UBND các huyện, thành phố tăng cư ng c ng tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND 

xã, phư ng, thị trấn, các  an ngành của huyện, thành phố, phối h p chặt chẽ với lực 

lư ng C ng an làm tốt c ng tác tuy n truy n, v n động toàn dân tích cực tham gia 

đ m   o an ninh tr t tự ngay tại cơ sở. Chỉ đạo thực hiện đ ng  ộ các  iện pháp 

ph ng ngừa tội phạm, tạo  hí thế tấn c ng, trấn áp tội phạm mạnh mẽ trong nhân dân 

và ngay từ cơ sở. C   ế hoạch, phương án đ m   o an ninh, tr t tự tại nhà ga,  ến xe, 

si u thị, các  hu vực c ng cộng, các điểm vui chơi, gi i trí nhất là trong th i gian diễn 

ra Đại hội Đ ng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguy n đán Tân Sửu 2021 và các sự  iện 

lớn của đất nước, của tỉnh, các lễ hội đầu năm. Chỉ đạo thực hiện nghi m túc Nghị 

định 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ v  qu n lý, sử dụng pháo,  h ng để 

x y ra đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguy n đán. Thực hiện tốt c ng tác qu n lý vũ  hí, 
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v t liệu nổ, c ng cụ hỗ tr  và pháo; c ng tác ph ng cháy và chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ ph i đư c t p trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý và gi i quyết  ịp th i, dứt điểm, 

đ m   o tuyệt đối an toàn v  ngư i và tài s n, tuân thủ nghi m phương châm  ốn tại 

chỗ “ Chỉ huy tại chỗ, lực lư ng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và h u cần tại chỗ”. Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh và quy định của pháp lu t v  việc đ m   o an ninh, tr t tự, an toàn ph ng, chống 

cháy nổ tr n địa  àn trước, trong và sau dịp Tết Nguy n đán Tân Sửu. 

3. C ng an tỉnh chỉ đạo các lực lư ng đ ng loạt ra quân thực hiện c  hiệu qu  

Đ t cao điểm tấn c ng, trấn áp tội phạm,   o đ m an ninh tr t tự Đại hội Đ ng toàn 

quốc lần thứ XIII, Tết Nguy n đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu xuân năm 2021. 

- Tham mưu cấp ủy, chính quy n các cấp gi i quyết, xử lý  ịp th i các mâu 

thuẫn là nguy n nhân phát sinh tranh chấp,  hiếu  iện; những sơ hở, thiếu s t trong 

c ng tác đ n  ù, gi i ph ng mặt  ằng tại các dự án, các địa  àn phức tạp v  an 

ninh n ng th n. Chỉ đạo các đơn vị tham gia gi i quyết các vụ việc mâu thuẫn, 

 hiếu  iện, vi phạm pháp lu t v  đất đai, xây dựng trong các cơ sở t n giáo,  h ng 

để phức tạp. Nắm chắc tình hình c ng nhân, ngư i lao động li n quan đến lương, 

thưởng Tết,… ph ng ngừa đình c ng, lãn c ng. 

- Rà soát và đẩy mạnh thực hiện các phương án,  ế hoạch c ng tác c ng an 

  o vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đ ng toàn quốc lần thứ XIII; xử lý tình huống 

phức tạp v  an ninh tr t tự, tăng cư ng lực lư ng xuống cơ sở dịp Tết Nguy n đán; 

  o vệ tuyệt đối an toàn các sự  iện chính trị, các mục ti u quan tr ng, các hoạt 

động của lãnh đạo Đ ng, Nhà nước, các đoàn  hách quốc tế đến thăm và làm việc 

tr n địa  àn tỉnh. 

- Tấn c ng trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; t p trung đấu tranh 

với tội phạm hoạt động cầm đ , “tín dụng đen”, đánh  ạc, tội phạm cướp, cướp 

gi t, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đ o, tội phạm c ng nghệ cao... Chủ động phương 

án đấu tranh triệt phá các điểm, tụ điểm mua  án, tổ chức, sử dụng trái phép chất 

ma túy. Tiếp tục ph ng ngừa, ngăn chặn xử lý nghi m tội phạm giết ngư i do 

nguy n nhân xã hội, gây rối tr t tự c ng cộng, chống ngư i thi hành c ng vụ, tội 

phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham 

nhũng,  inh tế,  u n l u, gian l n thương mại, hàng gi , tội phạm và vi phạm pháp 

lu t v  m i trư ng, tài nguy n,  hoáng s n, an toàn thực phẩm trong các ngành, 

lĩnh vực tr ng điểm. 

- Chỉ đạo lực lư ng tăng cư ng tuần tra vũ trang,  ịp th i phát hiện, trấn áp 

tội phạm tr n các tuyến, địa  àn tr ng điểm,   o vệ tính mạng, tài s n của Nhân 

dân. Tăng cư ng c ng tác qu n lý nhà nước v  an ninh tr t tự, nhất là phát huy vai 

tr , hiệu qu  c ng tác của các lực lư ng ở cơ sở, C ng an xã chính quy trong qu n lý 

cư trú, qu n lý ngư i nước ngoài, qu n lý xuất nh p c nh.  

- Thực hiện c  hiệu qu  các nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia v  dân 

cư, cấp căn cước c ng dân gắn với c ng tác truy nã tội phạm, qu n lý đối tư ng, 

ph ng ngừa tội phạm. Đẩy mạnh thực hiện đ t Cao điểm v n động toàn dân giao nộp 

và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp lu t v  vũ  hí v t liệu nổ, c ng cụ hỗ tr ; 
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tăng cư ng đấu tranh, trấn áp các ổ nh m đối tư ng tàng trữ, sử dụng vũ  hí, v t liệu 

nổ; ngăn chặn tình trạng mua  án, v n chuyển, sử dụng pháo trái phép,  h ng để diễn 

ra phức tạp trong dịp Tết, nhất là th i điểm giao thừa;   o đ m an ninh, an toàn các 

địa điểm c ng cộng, các lễ hội đầu xuân. 

- Phối h p các đơn vị, địa phương tăng cư ng c ng tác v n động quần chúng 

tích cực tham gia ph ng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; qu n lý, c m h a, giáo dục 

ngư i vi phạm pháp lu t tại gia đình và cộng đ ng dân cư. 

- Huy động lực lư ng, phương tiện, triển  hai quyết liệt, đ ng  ộ các  iện 

pháp đ m   o tr t tự an toàn giao th ng. Chỉ đạo tăng cư ng c ng tác tuy n 

truy n, tuần tra,  iểm soát, xử lý nghi m các trư ng h p vi phạm nhất là các vi 

phạm là nguy n nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao th ng. Triển  hai phương án   o 

đ m an ninh tr t tự, ph ng, chống đua xe trái phép, ùn tắc giao th ng trong đ m 

Giao thừa, các Lễ hội đầu xuân năm 2021. 

- Tăng cư ng c ng tác ph ng, chống cháy, nổ chú tr ng tuy n truy n,  iểm 

tra, hướng dẫn và  ịp th i triển  hai lực lư ng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ, hạn chế thiệt hại v  ngư i và tài s n do cháy nổ, gây ra. Giám đốc C ng an 

tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và quy định của pháp 

lu t v  đ m   o an ninh, tr t tự, ph ng, chống tội phạm, an toàn phòng, chống 

cháy nổ tr n địa  àn tỉnh. 

4. Bộ Chỉ huy  uân sự tỉnh chỉ đạo lực lư ng  uân sự phối h p chặt chẽ với 

lực lư ng C ng an thực hiện nghi m túc Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ v  phối h p giữa Bộ C ng an và Bộ  uốc ph ng trong 

thực hiện nhiệm vụ   o vệ an ninh quốc gia,   o đ m tr t tự, an toàn xã hội, đấu 

tranh ph ng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc ph ng; chỉ đạo lực lư ng  uân sự, 

Dân quân tự vệ phối h p lực lư ng C ng an tổ chức tuần tra ph ng ngừa ngăn 

chặn, răn đe tội phạm nhất là ở cơ sở. 

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu cấp ủy, chính quy n các cấp 

thực hiện nghi m các quy định của pháp lu t v  c ng tác qu n lý nhà nước đối với 

hoạt động lễ, hội; c   iện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong c ng tác qu n lý, tổ 

chức lễ hội,  h ng thực hiện các nghi lễ c  tính  ạo lực, trái với truy n thống y u h a 

 ình và nhân ái của dân tộc, đ ng th i gắn trách nhiệm của ngư i đứng đầu cấp ủy, 

chính quy n các cấp trong c ng tác qu n lý lễ hội; tăng cư ng các hoạt động văn h a, 

văn nghệ phục vụ nhân dân vui Xuân, đ n Tết an lành, tiết  iệm. 

6. Sở Th ng tin và Truy n th ng, Sở Tư pháp phối h p với Báo Vĩnh Phúc, 

Đài Phát thanh- Truy n hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy  an MTT  tỉnh và 

các tổ chức thành vi n đẩy mạnh hoạt động tuy n truy n nhằm nâng cao nh n thức 

của cán  ộ, c ng nhân vi n, h c sinh, sinh vi n và nhân dân tích cực tự giác tham 

gia c ng tác ph ng, chống tội phạm, giữ gìn tr t tự an toàn xã hội. Chấp hành 

nghi m túc Nghị định 137/NĐ-CP v  qu n lý, sử dụng pháo, phối h p với các 

ngành chức năng  iểm tra,  iểm soát các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá,  ịp 

th i phát hiện, ngăn chặn, xử lý những trư ng h p vi phạm. 
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7. Sở C ng thương tăng cư ng qu n lý hoạt động cấp phép v t liệu nổ c ng 

nghiệp tr n địa  àn. Cục  u n lý thị trư ng Vĩnh Phúc chủ động phối h p với các 

ngành tăng cư ng  iểm tra, kiểm soát thị trư ng, phát hiện xử lý nghi m các vi 

phạm pháp lu t trong hoạt động thương mại. 

8. Sở   tế chủ trì, phối h p các ngành chức năng tăng cư ng c ng tác 

tuy n truy n, v n động; đ ng th i chủ động  iểm tra đ m   o an toàn thực phẩm 

trước, trong và sau dịp Tết Nguy n đán và địa điểm tổ chức các Lễ hội đầu xuân , 

t p trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp Tết; phối h p 

với lực lư ng C ng an xử lý nghi m các trư ng h p vi phạm quy định v  an toàn 

thực phẩm. 

9. Sở Giao thông V n t i tăng cư ng triển  hai thực hiện các mặt c ng tác 

phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguy n 

đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu xuân năm 2021; chỉ đạo lực lư ng tiến hành  iểm 

tra v  đi u  iện  inh doanh v n t i hành  hách đối với các doanh nghiệp tr n địa 

 àn, các đi u  iện an toàn v  ngư i và phương tiện trong quá trình hoạt động. Tăng 

cư ng  iểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp lu t v  giao th ng v n t i đư ng 

 ộ, đư ng thủy nội địa, đư ng sắt đ  thị và   o vệ c ng trình giao th ng,   o vệ 

hành lang an toàn giao th ng theo chức năng, nhiệm vụ đư c giao. 

10. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trư ng h c,  ệnh viện, doanh nghiệp 

chủ động phối h p với lực lư ng C ng an trong đ t cao điểm tấn c ng, trấn áp tội 

phạm; tăng cư ng các  iện pháp tự   o vệ an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị; tuy n 

truy n, v n động  ý cam  ết trong cán  ộ, c ng nhân vi n, ngư i lao động, h c 

sinh, sinh vi n các trư ng h c thực hiện nghi m túc quy định của Nghị định 

137/NĐ-CP v  qu n lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguy n đán, các quy định của 

pháp lu t tr t tự an toàn giao th ng. 

11. Đ  nghị U   an MTT  Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành vi n tiếp tục 

phối h p chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quy n trong c ng tác tuy n truy n, 

v n động; đoàn vi n, hội vi n và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đ ng, 

chính sách, pháp lu t của Nhà nước; tích cực tham gia ph ng, chống tội phạm, giữ 

gìn an ninh, tr t tự ở địa phương. 

12. Đ  nghị Viện  iểm sát nhân dân tỉnh, T a án nhân dân tỉnh phối h p 

chặt chẽ với lực lư ng C ng an trong c ng tác đi u tra, xử lý tội phạm;  ịp th i 

đưa ra truy tố, xét xử lưu động một số vụ án điểm trong đ t cao điểm để phục vụ 

c ng tác tuy n truy n, răn đe tội phạm. 

13. Thủ trưởng các sở,  an, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ 

chức quán triệt và triển  hai thực hiện nghi m túc Chỉ thị này trong ngành, địa 

phương mình. 

14. Sở Tài chính phối h p C ng an tỉnh  áo cáo, đ  xuất UBND tỉnh hỗ tr  

 inh phí thực hiện đ t cao điểm. 
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15. Ban Thi đua Khen thưởng- Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố phối 

h p lực lư ng C ng an các cấp  áo cáo, đ  xuất UBND  ịp th i động vi n,  hen 

thưởng những t p thể, cá nhân c  thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm. 

Thủ trưởng các Sở,  an, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán 

triệt và thực hiện nghi m túc,  áo cáo  ết qu  thực hiện l n UBND tỉnh ( qua Công an 

tỉnh tổng hơp chung). Giao C ng an tỉnh theo dõi, đ n đốc,  iểm tra việc thực hiện 

Chỉ thị này và tổng h p  áo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- VPCP, BCA; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Các Sở,  an, ngành thuộc tỉnh; 

- Viện KSND, TAND tỉnh; 

- C ng an tỉnh, Bộ CH S tỉnh; 

- UBMTT  tỉnh và các tổ chức thành vi n;  

- UBND huyện, thành phố; 

- CVP, PCVP; NCTH; 

- Lưu: VT, NC1. 

                       CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lê Duy Thành 
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