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Căn cứ Công văn số 2048-CV/TĐTN-BTG, ngày 06/01/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tham gia phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đặc biệt trong khoảng thời 

gian từ tháng 01/2022 đến hết ngày 14/02/2022, cụ thể như sau: 

1. Tăng cường vận động, tuyên truyền Nhân dân, đoàn viên, thanh niên 

tham gia phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán thông qua các trang 

mạng xã hội của Đoàn, thông qua các hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên các cấp; qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, 

tích cực tham gia tố giác tội phạm của đoàn viên, thanh niên và nhân dân. 

2. Tổ chức các hoạt động tham gia bảo đảm an sinh xã hội hỗ trợ những 

đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19; đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, 

tuyên truyền đến mõi đoàn viên, thanh niên và nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ 

động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Tiến hành rà soát, nắm 

chắc danh sách thanh thiếu niên chậm tiến tại địa phương và có phương pháp 

giáo dục cảm hóa, giúp đỡ nhóm thanh niên này trở nên tiến bộ. Phối hợp với 

các ban ngành, đoàn thể tại địa phương, đơn vị thực hiện các hoạt động chăm lo 

về đời sống và giới thiệu việc làm phù hợp để nhóm đối tượng thanh thiếu niên 

yếu thế, thanh thiếu niên có quá khứ lầm lỗi phát triển bản thân và hòa nhập 

cộng đồng. 

3. Tăng cường hoạt động của các đội thanh niên xung kích, tham gia phòng 

chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội tai cơ sở. Phối hợp với lực lượng Công an, 

Quân đội, Cựu Chiến binh triển khai mô hình liên kết 4 lực lượng trong việc giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, phòng 

chống ma túy trong thanh thiếu niên tại cơ sở. Bố trí lực lượng phối hợp với cơ 

quan chức năng tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là các loại 

tội phạm thường xuyên xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán như: mua bán tàng trữ, sử 

dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, công cụ hỗ trợ; buôn lậu, buôn hàng 

giả, hàng cấm, gian lận thương mại; đánh bạc và tổ chức đánh bạc phi pháp, tổ 

chức đua xe;  tội phạm liên quan đến “Tính dụng đen”, tội phạm về ma túy, vi 

phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự an toàn công cộng, chống người thi 
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hành công vụ, mua bán người, xâm hại trẻ em, xâm phạm sở hữu ( cướp, cướp giật, 

cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo,…) 

4. Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, đơn vị 

thực hiện nghiêm túc các quy định, phương án phòng, chống dịch bệnh Covid – 

19, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự. Kịp thời 

động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện cao điểm. 

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) theo tinh thần công văn số 1991-CV/TĐTN-BTG, ngày 09/12/2021 

của Ban Thường vụ tỉnh đoàn. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
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