ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 852/UBND-CA

Quỳnh Nhai, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tăng cường công tác bảo đảm
ANTT Hội nghị Thủ tướng Chính
phủ đối thoại với nông dân và
Festival trái cây 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã.
Từ ngày 18/5 – 22/5/2022 tại tỉnh Sơn La UBND tỉnh sẽ tổ chức các chuỗi
sự kiện: Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam;
Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.
Để bảo đảm an ninh, an toàn toàn tuyệt đối các hoạt động trong thời gian
diễn ra chuỗi sự kiện trên; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi
dụng các vấn đề bức xúc xã hội thực hiện các hoạt động tập trung đông người,
gây mất ANTT. UBND huyện Quỳnh Nhai có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Tạm dừng tất cả các hoạt động liên quan đến công tác cưỡng chế
(Cưỡng chế giải phóng mặt bằng; cưỡng chế thi hành án, cưỡng chế kiểm đểm
bắt buộc…) từ nay đến khi kết thúc chuỗi sự kiện; tập trung giải quyết kịp thời,
dứt điểm các vụ việc đang có bức xúc ngay từ cơ sở.
2. Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận quần chúng nhân dân ngay
tại cơ sở, tập trung các nhóm, cá nhân đang có các kiến nghị giải quyết các các
vấn đề liên quan đến đất đai, chế độ chính sách…; siết chặt công tác quản lý địa
bàn, đối tượng; phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các ý đồ, hoạt động
gây rối, tổ chức tập trung đông người biểu tình trái pháp luật, gây mất ANTT.
3. Mọi tình hình liên quan, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã kịp
thời báo cáo UBND huyện để chỉ đạo, giải quyết.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã triển khai
thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện
- Như trên;
- Lưu: VT, CA (Cường), 35b.
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