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KẾ HOẠCH 

Bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

 
 

Căn cứ Mệnh lệnh số 23/ML-BCH ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Chỉ huy 

trưởng Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh. 

Căn cứ Kế hoạch số 41/BCH-TM ngày 19/01/2021 của Ban CHQS thành phố 

Hà Tĩnh về việc sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau thời gian tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021. Ban chỉ huy Quân sự tham mưu xây dựng Kế hoạch SSCĐ như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 
 

Tết Nguyên đán Tân Sửu  năm 2021 là sự kiện chính trị trọng đại và dịp Lễ, 

Tết lớn của đất nước. Có thể lợi dụng sự kiện trên các thế lực thù địch có thể cấu 

kết với các phần tử phản động, cơ hội, bất mãn đẩy mạnh các hoạt động chống phá 

làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Trên địa bàn phường chúng 

lợi dụng sự kiện này có thể cấu kết với các phần tử phản động, cơ hội, bất mãn tiến 

hành các hoạt động phá hoại như: 

+ Tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chế độ, kích động một số quần chúng 

nhân dân, học sinh, sinh viên tập trung khiếu kiện, gây rối làm mất trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn phường. 

+ Một số phần tử quá kích trong các tôn giáo lợi dụng chiêu bài, dân chủ, 

nhân quyền, đòi tự do tôn giáo, trưng treo các khẩu hiệu chống phá chính quyền, 

rải truyền đơn, tờ rơi vào các khu vực mục tiêu nhạy cảm trên địa bàn. 

II. NHIỆM VỤ BẢO VỆ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 

1. Ban CHQS - Công an phường phối hợp với Văn hoá phường tổ chức tuyên 

truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bọn tội 

phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trong việc tự bảo vệ tài sản, bảo 

đảm ANCT - TTATXH trước, trong và sau tết. Phối hợp chặt chẻ giữa quân sự và 

công an theo Nghị định 133 của Chính phủ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Mừng 

Đảng - Mừng Xuân, Mừng đất nước đổi mới” tạo không khí vui tươi phấn khởi, 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương ngay từ đầu năm 2021. 

2. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các tổ dân phố, các tổ liên gia soát 

xét tình hình ANTT, tập trung giải quyết và hoà giải các vụ việc mâu thuẫn nội bộ 

nhân dân, các vụ việc tranh chấp khiếu nại, kiến nghị; giữ vững tình làng, nghĩa 

xóm, tạo mối đoàn kết, trong cơ quan, đơn vị, với khu dân cư. Kiểm tra các hệ 

thống bảo vệ như két sắt, khoá cửa, tường rào, đèn bảo vệ, kho tàng... chổ hư hỏng 

phải sữa chữa đảm bảo chắc chắn. Làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (Lưu ý: 

Các hộ kinh doanh quản lý tiền, vàng, tài sản lớn, các hộ kinh doanh khí ga, chất 

dễ cháy) chuẩn bị phương án phòng cháy, chữa cháy, kịp thời thực hiện việc phát 

hiện chữa cháy tại chổ xử lý kịp thời nếu có tình huống xảy ra không trông chờ vào 

lực lượng chức năng chưa đến kịp. 



3. Tổ dân phố, Các trường học tuyên truyền cán bộ, nhân dân, nhắc nhở học 

sinh chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của chính 

quyền địa phương và của nhà trường. Không tham gia các tai tệ nạn xã hội, không 

buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ, pháo hoa, đèn trời và sử dụng đồ chơi nguy hiểm, 

chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và không sử dụng rượu, bia khi tham gia 

giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người. 

4. Liên đoàn tổ dân phố tổ chức LL tại chổ, Tổ bảo vệ tổ dân phố tuần tra 

canh gác, phối hợp giải quyết các vụ việc về ANTT và đảm bảo TTGT, TTCC trên 

địa bàn.  

5. Quản lý đô thị phối hợp với LL Công an phường triển khai các biện pháp 

đảm bảo ANCT - TTATXH giải toả các lều quán, mái che vi phạm, các chợ tự 

phát. Quản lý tốt các hành lang, vỉa hè, chống ùn tắc giao thông. 

6. Công an phường tiếp tục triển khai kế hoạch trấn áp tội phạm, tệ nạn xã 

hội. Tấn công mạnh các ổ nhóm trộm cắp, các đối tượng ma tuý, các đối tượng gây 

rối trật tự nơi công cộng. Xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, tàng trử và đốt 

pháo nổ, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc lực lượng Tổ bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ 

quan, doanh nghiệp tiến hành công tác tuần tra thường xuyên  

7. Ban CHQS phường tổ chức Lực lượng trung đội cơ động, lực lượng tại chổ 

tổ dân phố kết hợp Công an tuần tra canh gác đảm bảo trật tự, sẵn sàng làm nhiệm 

vụ trước, trong và sau tết.  

Đề nghị UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận 

động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia phối hợp với các lực lượng chức 

năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- UBND phường, Ban CHQS phường, công an, Ban bảo vệ dân phố cử lực 

lượng 24/24 giờ để thực hiện  nhiệm vụ. 

- Thời gian trực: Từ 07 giờ ngày 09/ 02/2021 đến 17 giờ ngày 17/02/2021 

- Các Tổ dân phố tổ chức cho lực lượng tại chổ, Bảo vệ dân phố trực thực 

hiện nhiệm vụ từ 28 âm lịch đến 06 tết. 

- Lực lượng Dân quân, Ban bảo vệ dân phố hàng ngày phối hợp Công an 

phường tuần tra kiểm soát trên địa bàn. 

Kết quả công tác hàng ngày báo cáo về máy 0912052717 của Chủ Tịch 

UBND phường Bắc Hà hoặc máy 0393.888273 của công an phường. 

Nhận được Kế hoạch này đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học và các Tổ 

dân phố thực hiện nghiêm túc, nếu có vướng mắc báo cáo về UBND phường để 

xin ý kiến chỉ đạo./. 
Nơi nhận: 
- Ban CHQS Thành phố; 

- Công an Thành phố;            

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBMTTQ phường.; 

-  Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Trường Tiểu học, Mầm non Bắc Hà; 

- QS, CA, QLĐT phường, Ban bảo vệ dân phố; 

- LĐCB 9 Tổ dân phố. 

- Lưu VT, VP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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