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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

V/v về mở đợt cao điểm tấn công, trấn
áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc
Thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy bản nhân
dân tỉnh Quảng Ninh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại
hội Đảng toàn quốc lần XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Ban quản lý
Vườn quốc gia Bái Tử Long có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiên túc Chỉ thị số 46CT/TW ngày 26/6/2015, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010, Chỉ thị số 36CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống ma túy trong tình hình
mới; Chỉ thị số 09/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về
công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm
soát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Các Chương trình
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh chỉ đạo về các nội dung trên.
2. Tổ chức tuyên truyền về đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm
bảo an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên
đán Tân Sửu 2021; tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ viên chức, người
lao động nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn, phương thức hoạt động
của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm; tích cực tham gia phòng ngừa,
phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn Vườn quốc gia
Bái Tử Long.
3. Hạt kiểm lâm tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ
quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự,
phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ nguyên vẹn các nguồn tài nguyên rừng, biển,
cảnh quan môi trường trong Vườn quốc gia.
4. Thời gian thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trong thời gian 03
tháng từ 15/12/2020 đến ngày 15/3/2021.

5. Giao cho Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng
dẫn và tổng hợp việc thực hiện Công văn này; báo cáo cấp có thẩm quyền theo
quy định./.
Nơi nhận:
- GĐ, các P.GĐ Ban (b/c);
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP.
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