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V/v tăng cường đảm bảo ANTT và
phòng, chống dịch trong dịp nghỉ lễ
Quốc khánh 2/9

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học
trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo thông báo của Công an tỉnh, hàng năm vào các dịp nghỉ lễ, tết là
thời điểm mà đối tượng trộm cắp tài sản gia tăng hoạt động; các đối tượng
thường lợi dụng thời điểm đêm muộn, lực lượng bảo vệ, người dân mất cảnh
giác… để đột nhập trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân trộm cắp tài sản
gây bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân. Trong khi đó, dịp nghỉ lễ
Quốc khánh năm 2021 có 04 ngày (từ 02/9-05/9/2021), diễn ra trong bối cảnh
tình hình dịch bệnh Covid-19 ở trong nước đang có những diễn biến rất phức
tạp. Do đó, để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các
loại tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng và đảm bảo công
tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
trường học và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn chỉ đạo thực hiện
ngay một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp và quần chúng nhân dân địa phương nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ
tài sản cá nhân và tài sản của tập thể cơ quan, đơn vị, phòng ngừa các đối tượng
lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật khác.
2. Tiếp tục tăng cường, củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động
của lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách tại các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp. Ngoài ra cần bố trí, phân công đủ cán bộ trực bảo vệ đảm bảo
24/24h; trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ đủ cho lực lượng bảo vệ theo quy
định của pháp luật.
3. Không để tiền, tài sản có giá trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đối
với nơi cần phải để tiền tài sản có giá trị, phải thường xuyên kiểm tra hệ thống
khóa, cửa và phương tiện cất giữ tiền, tài sản để đảm bảo tuyệt đối an toàn.
4. Tuyên truyền đẩy mạnh việc lắp đặt hệ thống camera giám sát, chuông
cảnh báo, ánh sáng tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tại gia đình riêng
(nên lắp camera hồng ngoại) phục vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phòng,
chống tội phạm. Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố

giác, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng
chống dịch. Trong đó, đặc biệt chú ý phát hiện và thông tin báo cáo khi phát
hiện người lạ, người từ vùng dịch về địa phương và các trường hợp tụ tập đông
người (báo cáo qua đường dây nóng - số điện thoại trực ban của Công an
huyện 0211.3.638.638).
5. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thành lập các Tổ tuần tra, kiểm soát
24/24h tại các tuyến đường mòn, lối mở và tuyến Sông giáp ranh với tỉnh ngoài;
Kịp thời phát hiện người từ ngoài tỉnh vào địa bàn qua các đường mòn, lối mở,
tuyến sông nêu trên (không qua chốt kiểm soát của huyện) để có biện pháp ngăn
chặn, xử lý và phòng, chống dịch bệnh (huy động lực lượng đoàn thanh niên,
dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, công an viên, cựu chiến binh, tổ liên gia tự
quản, tổ covid-19 cộng đồng... và phân lịch trực cụ thể theo từng tuyến).
6. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn phải lập danh sách phân
công cụ thể lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ trụ sở trong các ngày nghỉ Lễ Quốc
khánh 02/9/2021. Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra trộm cắp tài
sản hoặc các vụ việc mất an ninh, trật tự tại trụ sở trong dịp nghỉ Lễ thì thủ
trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND huyện.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc./.
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