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CHỈ THỊ 

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

bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022  

và các sự kiện lớn của đất nước 

 

Năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, đại dịch Covid-

19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 

quyền các cấp, vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, lực lượng Công an đã 

phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, 

giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đã triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an 

ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Chủ động nắm tình hình tại các 

địa bàn phát sinh phức tạp về an ninh xã hội, tham mưu các giải pháp góp phần 

ổn định tình hình. Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cưỡng chế thu hồi 

đất tại các dự án trên địa bàn tỉnh; đảm bảo ổn định tình hình an ninh nông thôn, 

an ninh các khu công nghiệp, các doanh nghiệp. Công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; các vụ trọng án được tập trung chỉ 

đạo, điều tra làm rõ trong thời gian ngắn, nhất là các vụ án liên quan đến dịch 

Covid-19. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng cháy 

chữa cháy được tăng cường; tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa, kiềm 

chế tai nạn giao thông; không để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

được quan tâm chỉ đạo, phát huy hiệu quả trong bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ 

địa bàn cơ sở. Những kết quả trên đã tạo môi trường ổn định, phục vụ có hiệu 

quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

Hằng năm, nhất là thời điểm gần đến Tết Nguyên đán, tình hình an ninh 

trật tự thường diễn biến phức tạp hơn. Tình hình dịch Covid-19, an ninh kinh tế, 

an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, tình hình khiếu kiện của 

quần chúng nhân dân tại các dự án trọng điểm; tình hình tai nạn giao thông, 

cháy, nổ, tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật… còn tiềm ẩn nhiều yếu 

tố phức tạp đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống 

chính trị trong công tác bảo đảm ANTT. Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, 

bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của 

đất nước, của tỉnh, nhất là dịp kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc  1 1 19  - 

1 1 2022 ;   ND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp chặt ch  với các tổ 
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chức chính trị, xã hội, các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng 

tâm sau đây: 

1. Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện 

có hiệu quả Kết luận số 13-KL TW, ngày 16 tháng 8 năm 2021 của  ộ Chính trị 

về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT TW, ngày 22 tháng 10 năm 2010 của 

 ộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30 

tháng 9 năm 2021 của  an  í thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-

CT TW, ngày 22 tháng 6 năm 2015 của  ộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; 

Chỉ thị số 26-CT TW ngày 09 11 2018 của  ộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-

HD TW ngày 09 12 2020 của  an  í thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; 

Kết luận số 05-KL TW ngày 03 6 2021 của  an  í thư về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 50-CT TW ngày 0  12 2015 của  ộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 

36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của  ộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 44-KL/TW ngày 

22 01 2019 của  an  í thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW 

ngày 01 12 2011 của  an  í thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 45-

KL/TW, ngày 01-02-2019 của  an  í thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu 

quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04-9-2012 của  an  í thư  khóa XI  về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị 

định số 13  2020 NĐ-CP, ngày 2  11 2020 về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 

32-CT T , ngày 12 9 2019 của  an Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác 

phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 26-02-2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo 

thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để 

thực hiện các dự án phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh… và 

các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy,   ND tỉnh về công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong 

đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

2.   ND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

  ND xã, phường, thị trấn, các ban ngành của huyện, thành phố, phối hợp chặt 

ch  với lực lượng Công an làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích 

cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các 

biện pháp phòng ngừa tội phạm, tạo khí thế tấn công, trấn áp tội phạm mạnh m  

trong nhân dân và ngay từ cơ sở. Có kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự 
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tại nhà ga, bến x , siêu thị, các khu vực công cộng, các điểm vui chơi, giải trí nhất 

là trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc 

(1/1/1977- 1/1/2022), Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất 

nước, các lễ hội đầu năm. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định 13  NĐ-CP 

ngày 2  11 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, không để xảy ra đốt 

pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán. 

3. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng đồng loạt ra quân thực hiện có hiệu 

quả Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. 

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết, xử lý kịp thời các 

mâu thuẫn là nguyên nhân phát sinh tranh chấp, khiếu kiện; những sơ hở, thiếu 

sót trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại các dự án, các địa bàn phức 

tạp về an ninh nông thôn. Chỉ đạo các đơn vị tham gia giải quyết các vụ việc 

mâu thuẫn, khiếu kiện, vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trong các cơ sở 

tôn giáo, không để phức tạp. Nắm chắc tình hình công nhân, người lao động liên 

quan đến lương, thưởng Tết,… phòng ngừa đình công, lãn công. 

-  ảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu quan trọng, các 

hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm 

việc trên địa bàn tỉnh; các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc 

(01/01/1977- 01/01/2022). 

- Tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung đấu 

tranh với tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, gây rối trật tự công cộng, 

chống người thi hành công vụ, tội phạm xâm hại tình dục trẻ  m; tôi phạm liên 

quan đến hoạt động cầm đồ, “tín dụng đ n”, đánh bạc, tội phạm cướp, cướp giật, 

cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo, tội phạm liên quan đến công nghệ cao... Chủ động 

phương án đấu tranh triệt phá các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức, sử dụng trái 

phép chất ma túy. Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh 

tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi 

trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm trong các ngành, lĩnh vực 

trọng điểm. 

- Chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra vũ trang, kịp thời phát hiện, trấn 

áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, bảo vệ tính mạng, tài sản của 

nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là phát 

huy vai trò, hiệu quả công tác của các lực lượng ở cơ sở, Công an xã chính quy 

trong quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh.  

- Triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, căn cước công dân phục vụ quản lý xã hội và phòng chống tội phạm. 

Đảm bảo 100% dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; 100% công dân được cấp 
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số định danh cá nhân; 100% công dân đến tuổi được cấp Căn cước. Đẩy mạnh 

thực hiện đợt Cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi 

phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022; ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng 

pháo trái phép, không để diễn ra phức tạp trong dịp Tết, nhất là thời điểm giao 

thừa; bảo đảm an ninh, an toàn các địa điểm công cộng, các lễ hội đầu xuân. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là phát 

huy vai trò, hiệu quả công tác của các lực lượng ở cơ sở, Công an xã chính quy 

trong quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh; rà soát, 

quản lý chặt ch  các loại đối tượng tại xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ đưa vào 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc. 

- Huy động lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện 

pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên 

truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là các vi 

phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Triển khai kế hoạch, 

phương án phòng, chống đua x  trái phép, ùn tắc giao thông trong đêm Giao 

thừa, Lễ hội đầu xuân và tại các tuyến giao thông trọng điểm phức tạp từ nay 

đến Tết Nguyên đán. 

- Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ chú trọng tuyên truyền, 

kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ, gây ra. Thực 

hiện có hiệu quả cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với 

khu dân cư, các loại hình cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và nhà hỗn hợp 

cao tầng, nhất là trong thời điểm Tết nguyên đán. 

4.  ộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng Quân sự phối hợp chặt ch  

với lực lượng Công an thực hiện nghiêm túc Nghị định số 03/2019 NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa  ộ Công an và  ộ Quốc phòng trong 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu 

tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; chỉ đạo lực lượng Quân 

sự, Dân quân tự vệ phối hợp lực lượng Công an tổ chức tuần tra phòng ngừa 

ngăn chặn, răn đ  tội phạm nhất là ở cơ sở. 

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

thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với 

hoạt động lễ, hội; tham mưu tổ chức các lễ hội phù hợp tình hình, diễn biến dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong công tác 

quản lý, tổ chức lễ hội, không thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực, trái với truyền 

thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc, đồng thời gắn trách nhiệm của người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quản lý lễ hội. 
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6. Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tư pháp phối hợp với  áo Vĩnh 

Phúc, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ 

tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức của cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực 

tự giác tham gia công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Chấp hành nghiêm túc Nghị định 13  NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, phối 

hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động văn hoá, dịch vụ 

văn hoá, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những trường hợp vi phạm. 

7. Sở Công thương tăng cường quản lý hoạt động cấp phép vật liệu nổ 

công nghiệp trên địa bàn. Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc chủ động phối hợp 

với các ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện xử lý nghiêm 

các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. 

8. Sở   tế chủ trì, phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động; đồng thời chủ động kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm 

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

tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp Tết; phối hợp 

với lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an 

toàn thực phẩm. 

9. Sở Giao thông vận tải tăng cường triển khai thực hiện các mặt công tác 

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

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các Lễ hội đầu xuân; chỉ đạo lực lượng tiến 

hành kiểm tra về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với các doanh 

nghiệp trên địa bàn, các điều kiện an toàn về người và phương tiện trong quá 

trình hoạt động, công tác phòng chống dịch Covid-19 th o chức năng, nhiệm vụ. 

Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận 

tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị và bảo vệ công trình giao 

thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông th o chức năng, nhiệm vụ được giao. 

10. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp 

chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp 

tội phạm; tăng cường các biện pháp tự bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị; 

tuyên truyền, vận động ký cam kết trong cán bộ, công nhân viên, người lao 

động, học sinh, sinh viên các trường học thực hiện nghiêm túc quy định của 

Nghị định 13  NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán, các 

quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông. 

11. Đề nghị  ỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp 

tục phối hợp chặt ch  với các ngành, các cấp chính quyền trong công tác tuyên 

truyền, vận động; đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống tội 

phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. 
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12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp 

chặt ch  với lực lượng Công an trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; kịp thời 

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

công tác tuyên truyền, răn đ  tội phạm. 

13.  an Thi đua Kh n thưởng- Sở Nội vụ,   ND các huyện, thành phố phối 

hợp lực lượng Công an các cấp báo cáo, đề xuất   ND kịp thời động viên, kh n 

thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm. 

14. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch   ND các huyện, thành phố tổ 

chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này trong ngành, địa 

phương mình.  

Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 15 12 2021 đến ngày 

14/02/2022. 

Giao Công an tỉnh th o dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và 

tổng hợp báo cáo th o quy định. . 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

-  ộ Công an; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND,   ND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.   ND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

-   MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên;  

- Cơ quan Trung ương đón trên địa bàn; 

- Công an tỉnh,  ộ CHQS tỉnh; 

-   ND huyện, thành phố; 

- VPUB: CVP, PCVP; NCTH; 

- Lưu: VT, NC1. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Lê Duy Thành 
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