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UỶ BAN NHÂN DÂN
 XÃ NGỌC LIÊN

---*---
          Số:      /CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Ngọc Liên, ngày     tháng 01 năm 2023

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023

Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023. Chủ tịch 
UBND xã yêu cầu trưởng các ban ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, doanh  
nghiệp, Ban giám hiệu 03 nhà trường, các thôn trong toàn xã thực hiện nghiêm một số 
nội dung sau đây.

Tổ chức, triển khai và thực hiện nghiêm kế hoạch của Uỷ ban nhân dân xã về  
tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhằm tăng cường có hiệu quả quản lý 
về an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát huy vai trò vận động của các đoàn thể quần chúng 
và toàn thể nhân dân trong việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi 
vi phạm pháp luật khác trên địa bàn xã.

Các ban ngành đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà trường và toàn thể 
nhân dân trong toàn xã phối kết hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động quán triệt sâu sắc 
về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Liên giao cho Công an xã, chịu trách nhiệm đôn đốc 
triển khai các biện pháp phát hiện, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả xử lý kịp thời các 
trường hợp vi phạm pháp luật về an ninh trật tự.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã, các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp xây 
dựng phát huy vai trò trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây  
dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và nội dung thực hiện đề 
án “Làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật 
tự”.

Yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các thôn, các nhà trường, các doanh nghiệp 
đóng trên địa bàn xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, Uỷ ban nhân dân xã 
Ngọc Liên giao cho Công an xã có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và tham 
mưu để xuất với UBND xã những biện pháp cần tập trung chỉ đạo có hiệu quả theo nội 
dung kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Công an huyện (để báo cáo);
- TT ĐU- HĐND -UBND xã(để báo cáo);
- Cơ quan, doanh  nghiệp, nhà trường(để thực 
hiện);
- 07 thôn, 03 nhà trường(để thực hiện);
- Công an xã - BCHquân sự xã(để thực hiện);;
- Lưu VP, CAX..

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Hậu



2


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-09T14:29:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIÊN<ngoclien.camgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-09T14:30:26+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIÊN<ngoclien.camgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-09T14:30:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIÊN<ngoclien.camgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-09T14:31:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIÊN<ngoclien.camgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




