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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 586 -KL/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 18 tháng 9 năm 2014 
 

KẾT LUẬN  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ (KHÓA XII) 

về chuyên đề “Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

trước hết tiếp tục phấn đấu giảm tai nạn giao thông, kiềm chế  
và đẩy lùi tệ nạn ma túy” 

----- 
 

Tại phiên họp ngày 10/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã 
nghe và cho ý kiến chuyên đề “Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, trước hết tiếp tục phấn đấu giảm tai nạn giao thông, kiềm chế và đẩy lùi tệ 

nạn ma túy”. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên dự 
họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận:  

I- Về kết quả công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời 
gian qua 

Thời gian qua, trong tình hình còn nhiều khó khăn, phức tạp; song, các 
cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn cơ bản được giữ vững, tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế và giảm 
trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). 

Tuy nhiên trên thực tế, tình hình có lúc, có nơi vẫn còn tiềm ẩn những nhân 
tố phức tạp, vẫn còn có những vụ việc nếu không giải quyết khéo rất dễ xảy ra 
điểm nóng, gây mất ổn định; tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa căn bản và 
thiếu vững chắc; tệ nạn ma túy nhiều nơi diễn ra phức tạp và có chiều hướng tăng. 

Nguyên nhân chủ yếu là do: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chưa 
đúng mức, chưa quyết liệt, các giải pháp thiếu đồng bộ; chưa huy động được sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia. Vai trò, trách nhiệm của hệ thống 
chính trị ở cơ sở nhiều nơi chưa được phát huy đúng mức; năng lực nắm bắt và 
xử lý tình huống còn kém. Vai trò của lực lượng công an trong công tác tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền có nơi chưa tốt; vẫn còn một bộ phận cán bộ có 
phẩm chất đạo đức chưa tốt, tinh thần trách nhiệm chưa cao. 

II- Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới 

1. Mục tiêu: Bằng mọi biện pháp, trong mọi tình huống kiên quyết bảo vệ 
vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm cuộc sống 
yên bình cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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Quyết tâm thực hiện tốt “3 không”: Không để bị động bất ngờ; không để 
xảy ra điểm nóng và gây rối trật tự; không để bất kỳ một tổ chức phản động nào, 
một băng nhóm tội phạm nào hoạt động trên địa bàn tỉnh và “02 kiềm chế”: 
Kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; kiềm chế và giảm tệ nạn 
ma túy. 

2. Phương châm: Tăng cường đúng mức các biện pháp phòng ngừa; tập 
trung đúng mức cấp cơ sở đặc biệt chú trọng địa bàn dân cư; coi trọng huy động 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát động mạnh mẽ phong trào 
quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 
công an nhân dân. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp 

3.1- Tiếp tục triển khai có kết quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới, Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; phòng, 
chống ma túy và Chương trình hành động số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma 
túy trong tình hình mới. Trong đó chú ý: 

- Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, nhất là trong nội bộ, chú ý làm tốt công 
tác an ninh tư tưởng theo chuyên đề đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân về các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt 
là tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy để mọi người nhận thức một cách đúng đắn, 
sâu sắc, từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình, cùng quyết tâm kiềm chế, đẩy 
lùi tai nạn giao thông và tệ nạn ma túy. 

3.2- Nắm chắc tình hình, có biện pháp xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi tình 
huống xảy ra, không để lây lan, không để nảy sinh phức tạp; chú ý: 

- Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đồng thời nâng cao năng lực xử lý tình 
huống của chi bộ, ban điều hành khu phố (thôn), mặt trận và các đoàn thể chính 
trị ở địa bàn dân cư. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn 
với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” một cách thiết 
thực, chú trọng phát huy vai trò của từng hộ gia đình. Đồng thời, phát huy đúng 
mức vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, của già làng, trưởng bản; phát huy vai 
trò của nhà trường trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên; xây dựng và phát 
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huy tốt vai trò của lực lượng cốt cán. Xây dựng mô hình của phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thường xuyên sơ kết nhân rộng mô hình. 

3.3- Giải quyết tốt những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; 
giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trước mắt tiếp tục rà 
soát, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu kiện phức tạp, đông người, không 
để một số đối tượng lợi dụng kích động, gây phức tạp thêm tình hình. 

Chú ý giải quyết tốt những mâu thuẫn trong nhân dân, trước hết là vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số. 

3.4- Tăng cường rà soát và có kế hoạch xử lý dứt điểm các “điểm đen” về 
giao thông; hết sức chú trọng giáo dục đội ngũ lái xe và chấn chỉnh việc đào tạo, 
cấp bằng lái xe đảm bảo thực chất. 

3.5- Đối với lực lượng công an các cấp: 

- Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội; trong đó, chú ý làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu 
xử lý tình hình, quản lý chặt đối tượng; xử lý tốt tin báo tố giác tội phạm; xử lý 
nghiêm mọi trường hợp vi phạm pháp luật. 

- Xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, trước hết là xây 
dựng bản lĩnh, ý chí chiến đấu, xây dựng phẩm chất đạo đức, ý thức trách 
nhiệm; nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, chiến sĩ. Tiến hành rà soát tiêu 
chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng công an sao cho sát hợp với yêu 
cầu nhiệm vụ đặt ra và đạt yêu cầu cao hơn. Phát huy đúng mức vai trò, trách 
nhiệm của chỉ huy các cấp. 

 Căn cứ nội dung Thông báo này, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh và bí 
thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ của 
mình triển khai thực hiện./. 

 

 

              Nơi nhận:                 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh; 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh; 
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận,              
  đoàn thể tỉnh; 
- Bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 

(đã ký, đóng dấu) 

 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 


