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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 12 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác ñảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt ñối
tết Nguyên ñán Mậu Tuất, các sự kiện chính trị,
lễ hội lớn và Festival Huế 2018
ðể chủ ñộng phòng ngừa, ñấu tranh có hiệu quả với các hoạt ñộng chống phá
của các thế lực thù ñịch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị,
ñảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên ñán Mậu Tuất, các ngày Lễ, kỷ niệm lớn
và Festival Huế 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan Trung ương ñóng trên
ñịa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện
có hiệu quả các Chỉ thị của ðảng, Nghị quyết của Quốc hội về ANTT, nhất là Chỉ thị
số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng
ñối với công tác ñảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, Chỉ thị số 48-CT/TW
ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với
công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày
26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh ñạo, chỉ ñạo công tác phòng,
chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; Chương trình quốc gia phòng chống
tội phạm của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì chế ñộ trực lãnh ñạo, chỉ huy, trực ban,
trực chiến, bảo vệ cơ quan, tăng cường khả năng, sẵn sàng chiến ñấu, thực hiện tốt
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn ñịnh chính trị, bảo ñảm an ninh
trật tự, các sự kiện chính trị, lễ hội lớn, nhất là dịp tết Nguyên ñán, kỷ niệm 50 năm
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Festival Huế 2018.
2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương,
ñịa phương tăng cường thời lượng phát sóng, ñưa tin, tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền,
vận ñộng, phổ biến, quán triệt các chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước liên quan lĩnh vực ANTT ñến toàn thể nhân dân, cán bộ, ñảng viên và
lực lượng vũ trang biết, thực hiện.
3. Công an tỉnh tăng cường cán bộ chiến sỹ về ñịa bàn ñể chủ ñộng nắm chắc
tình hình, vụ việc nhạy cảm, phức tạp ngay tại cơ sở, kịp thời tham mưu, phối hợp
ñề xuất giải quyết, không ñể xảy ra tình huống ñột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng ñến
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp tết Nguyên ñán Mậu Tuất
và Festival Huế 2018.
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.
Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ; không ñể xảy ra ñốt pháo nổ, ñốt và thả “ñèn trời”; phối hợp, tập trung
kiểm tra, phát hiện, xử lý và chấn chỉnh các hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ vui chơi,

