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Thực hiện công văn số 3457/UBND-NC, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm An ninh 
trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng 

chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của 
tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao ý thức của công chức, viên 

chức, người lao động của đơn vị tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự tết 
Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội Xuân 2022. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác tiếp 
công dân theo đúng quy định để tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp đến liên hệ công tác. 

3. Tiếp tục chủ động và phối hợp thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Covid-19 

tỉnh, của Sở y tế tỉnh Hà Nam. 

4. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại 

tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội; tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên 
truyền giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chủ động ngăn chặn có hiệu quả âm 

mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. 

5. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 
quản lý và sử dung pháo; tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các 

biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động vi phạm pháp luật về pháo. 

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa tham gia 

giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông 
của CCVC&LĐ trong cơ quan. 

7.  Tăng cường các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ tài sản của cơ quan, 
đơn vị; phân công lãnh đạo và cán bộ, tổ chức trực 24/24 giờ trong những ngày 
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nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ khi có 
yêu cầu. 

Giao Văn phòng Sở làm đầu mối, chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công văn về nhiệm vụ bảo đảm an 

ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong d ịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần và các lễ hội Xuân 2022. 

Giao Phòng Quản lý chuyên ngành kịp thời cập nhật, phổ biến các văn bản 
hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, 

công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, các quy định về đảm bảo an 
toàn giao thông… trên cổng thông tin điện tử của Sở. 

Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn 

phòng Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai công văn này đến toàn thể 
cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình, kịp thời báo 

cáo các vấn đề vướng mắc, phát sinh./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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