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V/v phối hợp thực hiện cao điểm tấn công,  

trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán  

Nhâm Dần 2022 

           Khánh Hòa, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

 

       Kính gửi:    Ban Thường vụ Hội Nông dân 

               các huyện, thị, thành phố  

 

 Thực hiện Công văn số 3635 – CV/HNDT ngày 28/12/2021 của Ban 

Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phối hợp thực hiện cao 

điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để tiếp trục giữ 

vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên 

đán và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ năm 2022. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ 

Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ 

sau: 

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thi 

đua thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy có hiệu 

quả các Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, Tổ an ninh tự quản, Tổ tuần tra nhân 

dân…do Hội phối hợp thành lập để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn, nhất là vào dịp trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

 2. Tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên 

phòng và các cơ quan chức năng ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận 

động cán bộ, hội viên, nông dân, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động 

phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người 

phạm tội tại gia đình và cộng đồng khu dân cư; làm tốt hòa giải mâu thuẫn, tranh 

chấp trong nội bộ nông dân; tích cực chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, 

xử lý những đối tượng chống đối cực đoan. 

 3. Phối hợp với lực lượng công an tăng cường đấu tranh với các loại các loại 

tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen” cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người 

thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo, cướp 

giật tài sản, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, mua 

bán vận chuyển ma túy… Kịp thời phối hợp tiếp nhận và giải quyết các thông tin 

tố giác của quần chúng nhân dân, cán bộ, hội viên nông dân, giải quyết các khiếu 

kiện, tranh chấp ở cơ sở không để phát sinh thành “điểm nóng”, “điểm phức tạp”. 



 4. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương tiếp tục thực hiện tốt 

phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định thạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho 

hộ hội viên, nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, 

gia đình có công với cách mạng, gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19… 

Căn cứ những nội dung trên, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị 

xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, 

các ngành chức năng ở địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao 

điểm, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022. Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ nay đến hết ngày 28/2/2022. 

Nhận được công văn này yêu cầu các huyện, thị, thành Hội nghiêm túc triển 

khai thực hiện và báo cáo kết quả về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) 

trước ngày 05/3/2022 để tổng hợp. 
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