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ANTT Tét Trung thu näm 2021 

Kim Scm, ngày 20 tháng 9 nám 2021 

KInhgii: 
- Thu tru6ng các co quan, ban, ngành doàn the cUa huyn; 
- Chu tjch UBND các xã, thj trân. 

Hiên nay, tInh hmnh djch bnh Covid-19 trên dja bàn các tinh lan cn và Ca 
nuâc vn tim n và din bin phirc tap. D thirc hin tht nhim vii phông, chng 
dich Covid- 19 và tang ci.thng dam bâo an ninh trt tir trong dip  Têt Trung thu 

näm 2021 tuyt di an toàn, lành mnh, Chü tjch UBND huyn yêu câu Thu 
trithng các co quan, ban, ngành, doàn th, ChU tjch UBND các xâ, thj trn thirc 

hin tot các ni dung nêu tai  Cong van s 260 5/UBND-LDTBXH ngày 
14/9/202 1 cüa UBND huyn và thirc hin t& các ni dung sau day: 

1. Tuyên truyn, 4n dng Nhân dan chtp hành nghiêm quy djnh cüa pháp 
Iut v TTATGT, trt tr do thj, v sinh môi truông, th'rc hin nêp song van minh, 
van hóa; tuyt di không ln chim lông ththng, via he, các dim n& giao thông 
d dimg rap, cm trti gay tn tc và mt ATGT. D cao cãnh giác, chü dng 
phông ngüa các di tuçlng igi diing dông ngithi trm cap tài san, cithp giit; có 

biên pháp bâo ye tài san ti gia dInh, không d di tuqng igi diing so h dt nhp 

trm cap. Thrc hin các bin pháp dam bâo an toàn khi si:r dirng din, an toàn 

phông cháy. 
2. UBND các xa, thj trn chi do lrc lugng Cong an cüng cp rà soát, 1p 

danh sách các dim kinh doanh d choi tré em, dim vui choi, cüa hang tp hóa, 
luu nim... và yêu cu chü co s& k cam kt không buôn bàn các loai & choi tré 

em nguy him. 
3. Cong an huyn: 
- Phi hçip vi Di Quàn l thj tnrng so 6 tang cu?ng kim tra và xi:r 1) 

các truYng hgp sir dçing, 4n chuyn, buôn ban d choi nguy him trong djp Tt 

Trung thu näm 2021. 
- Chi do hrc luccng Cong an các xà, thj trn ph6i hçip vOi các 1ixc lugng 

dam bâo ANTT ti co s& nhu bâo v dan ph, thanh niên, phii n, cirn chin binh, 
các t tir quàn v ANTT dy rnanh  hoat dng tun tra vào gii cao dim, Dêm 
Trung thu, kjp thai xu 1 các tInh hung phát sinh lien quan dn ANTT. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

O CHU TICH 

- Chi dao  hrc hrçing Cánh sat giao thông và các 1irc luçing tang cumg tuân 
tra, kim soát dam bão TTATGT, TTCC trén các tuyên dithng chInh, xü 1 
nghiêm các truông hçip lAn chim lông dithng, via he d dirng rap, cam trai  gay 
can tth giao thông, kiên quyt xcr l2 các trnng hçp vi phm nng d cn nhm 
kim ch và lam giâm tai nn giao thông. 

UBND huyn yêu cAu Thu trithng các ca quan, ban, ngành, doàn th& Chü 
tich UBND các xã, thj trAn trin khai thirc hin nghiêm tüc các ni dung  trên.I_ 

t 

Noi nhçin:  3- 
- Nhtr trén; 
- Cong an tinh; 
-TTHuynciy; 
- TT HDND huyn; 
- CT, PCT UBND huyn; 
- CVP, PCVP HDND&UBND huyéii; 
- Liru CAKS.j. 
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