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Số: 29/CT - UBND

Hải Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2009

CHỈ THỊ
Về công tác bảo vệ An ninh trật tự năm 2010
Năm 2009, các cấp, các ngành trong tỉnh ñã chủ ñộng lãnh ñạo, chỉ ñạo
thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa, ñấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã
hội, giải quyết kịp thời một số ñiểm mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân
dân nên công tác bảo vệ an ninh trật tự năm 2009 trên ñịa bàn tỉnh ñạt ñược kết
quả khá toàn diện, phục vụ ñắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của
ñịa phương.
Tuy nhiên, công tác bảo vệ an ninh trật tự vẫn còn những thiếu sót, tồn
tại: tình hình mâu thuẫn, khiếu kiện kéo dài, tình trạng ñình công, lãn công trong
các doanh nghiệp..vv vẫn diễn ra; một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều
hướng gia tăng; tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa vững chắc. Phong
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển chưa ñồng ñều, kết quả còn hạn
chế. Công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh
trật tự của một số ñịa phương, Sở, ngành, cơ quan doanh nghiệp chưa cao.
Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan
trọng: năm tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2006 - 2010; là
năm tổ chức ðại hội ðảng các cấp tiến tới ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XI.
Tình hình kinh tế - xã hội tuy ñã dần thoát khỏi suy thoái nhưng còn nhiều khó
khăn. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những biến ñộng phức tạp khó
lường, các thế lực thù ñịch chưa từ bỏ âm mưu chống phá ñối với sự nghiệp ñổi
mới của ñất nước ta; Trong nước, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có xu hướng
gia tăng và thủ ñoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.
ðể giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn tỉnh,
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân các cấp và thủ trưởng các sở,
ngành, cơ quan, doanh nghiệp tập trung chỉ ñạo tổ chức thực hiện tốt một số nội
dung công tác sau ñây:
1. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, ñường lối của ðảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 18 tháng 12
năm 2009 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ an ninh trật tự năm
2010. Xây dựng, triển khai các kế hoạch bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị
quan trọng của ñất nước và ñịa phương, ñặc biệt là ðại hội ðảng các cấp tiến tới
ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XI. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình, ðề
án, kế hoạch về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo ñảm an ninh trật tự

