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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
Số: 18/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuy Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2010

CHỈ THỊ
Về việc ñảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên ñán Tân Mão
và các sự kiện chính trị diễn ra trong năm 2011

Năm 2010, các cấp, các ngành, ñoàn thể trong tỉnh ñã chủ ñộng triển khai
nhiều kế hoạch, biện pháp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP
và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; tập trung huy ñộng sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia ñấu tranh phòng,
chống tội phạm, thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống
cháy, nổ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo
vệ tuyệt ñối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của ñất nước và của tỉnh, nhất là
ðại hội ðảng các cấp, các sự kiện nhân Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2010, ðại lễ
1.000 năm Thăng Long - Hà Nội… Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự trên ñịa bàn
tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn ñịnh.
Năm 2011, là năm có nhiều sự kiện lớn diễn ra trên ñịa bàn tỉnh như tổ chức
Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011, kỷ niệm 400 năm
Phú Yên; ñặc biệt trong thời gian từ nay ñến Tết Nguyên ñán Tân Mão 2011, các loại
tội phạm sẽ chú ý lợi dụng ñể gia tăng hoạt ñộng, nhất là các băng, ổ, nhóm tội phạm
cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản hoạt ñộng liên tuyến, liên tỉnh, tội phạm kinh tế,
tham nhũng, buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, buôn bán pháo nổ...;
bên cạnh ñó, tình hình trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ
cũng sẽ diễn biến phức tạp.
ðể ñảm bảo tuyệt ñối an toàn dịp Tết Nguyên ñán Tân Mão và các sự kiện
chính trị diễn ra trong năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,
ban, ngành, ñoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực
hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của ðảng và nhà
nước về công tác ñảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gắn với việc tổ chức
thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của ñịa
phương. Trọng tâm là triển khai sâu rộng, có hiệu quả Chương trình hành ñộng số 01CTr/TU ngày 01/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 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”; Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP
ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn
giao thông và ùn tắc giao thông; các Chương trình quốc gia về phòng, chống tội
phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống buôn bán người giai ñoạn 2011-2015 và
các giải pháp phòng, chống cháy, nổ... Làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo

