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CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ bảo ñảm an ninh, trật tự năm 2019
Năm 2018, dưới sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy
ñảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, ñoàn thể, vai trò
nòng cốt và tham mưu có hiệu quả của lực lượng Công an, sự tham gia tích cực
của các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an
toàn xã hội trên ñịa bàn tỉnh ñạt ñược những kết quả quan trọng. An ninh chính
trị ñược giữ vững ổn ñịnh; các mục tiêu trọng ñiểm, các sự kiện chính trị lớn
ñược bảo vệ tuyệt ñối an toàn; ñấu tranh quyết liệt, có hiệu quả ñối với ñối
tượng phản ñộng và các ñối tượng chống ñối; các vụ việc nổi lên về an ninh trật
tự (ANTT) ñược tập trung chỉ ñạo giải quyết hiệu quả; trật tự an toàn xã hội
ñược ñảm bảo, phục vụ ñắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ñịa
phương.
Tuy nhiên, tình hình ANTT có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Công
tác tham mưu giải quyết một số vụ việc nổi lên về ANTT có lúc hiệu quả chưa
cao; việc triển khai, thực hiện các quy ñịnh về công tác bảo vệ bí mật nhà nước
của một số cơ quan, ñơn vị vẫn còn tồn tại, hạn chế. Công tác phòng ngừa, ñấu
tranh một số loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt ñộng trên tuyến, ñịa bàn giáp
ranh, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, hoạt ñộng “tín dụng ñen”, ñòi nợ,
siết nợ có thời ñiểm còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh
vực, nhất là quản lý ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện ở một số nơi chưa
chặt chẽ; vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra ở
nhiều lĩnh vực, ñịa bàn, gây bức xúc trong nhân dân; công tác phòng, chống
cháy nổ còn hạn chế; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở
một số nơi chưa vững chắc, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu, nhiệm vụ ñảm bảo
ANTT ở cơ sở.
Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10 tháng 01 năm 2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ bảo ñảm an ninh, trật tự, xây dựng lực
lượng Công an Hà Nam năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,
ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ ñạo thực hiện
tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị
quyết, chỉ thị của ðảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an
toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ñối với yêu cầu,
nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết số 28NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương ðảng (khóa XI) về

