
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNN-VP Lạng Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2022 
V/v thực hiện đợt cao điểm tấn công 

trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh 

trật tự Tết Nguyên đán  

Quý Mão 2023 

 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Văn bản số 1334/UBND-NC ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về 

việc phối hợp, hỗ trợ thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm 

ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ 

quốc; tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức 

cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; quan tâm 

làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, công tác tự quản, tự 

bảo vệ tài sản tại cơ quan, đơn vị, không để sở hở phát sinh vi phạm, tội phạm 

gây mất an ninh, trật tự tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Rà soát bổ sung hệ thống 

camera an ninh tại trụ sở cơ quan, đơn vị; bố trí lực lượng thường trực bảo vệ 

trong những ngày Tết để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản và các vi phạm 

pháp luật khác. 

2. Phối hợp lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, trọng 

tâm là bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng, văn hóa diễn ra 

trên địa bàn gắn với việc tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh,...; Hỗ 

trợ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, 

các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại cơ quan, đơn 

vị. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện đợt cao điểm. Thời gian thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm: bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 05/02/2023. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn 

vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT (VLQ). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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