
  UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BQLKKT-QLĐTDN Gia Lai, ngày      tháng 11 năm 2022 

V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh 

với tội phạm trộm cắp tài sản và đảm 

bảo an toàn vệ sinh môi trường, an 

ninh trật tự, an toàn Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023  

 

 

Kính gửi:   

     - Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa; 

     - Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

 

Thực hiện Công văn số 2652/UBND-NC ngày 14/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023; Công văn số 07/CT-UBND ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các doanh 

nghiệp tập trung thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức 

cảnh giác, tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản trong trụ sở doanh nghiệp, tại gia 

đình và nơi cư trú; thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động tội 

phạm, nhất là tội phạm hình sự, hoạt động “tín dụng đen”... để người lao động 

nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản và tích cực tham 

gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ 

môi trường, không được tàn trữ, mua bán vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, 

nhất là thời điểm Tết Nguyên đán và thời điểm diễn ra các hoạt động chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm; chỉ đạo triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn 

chặn pháo, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng 

pháo trái phép trước và trong Tết Nguyên đán. 

2. Chủ động có phương án bảo vệ an toàn doanh nghiệp, xây dựng các 

phương án, kế hoạch phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong đơn vị; bố trí 

lực lượng canh gác tại khuôn viên trụ sở doanh nghiệp, tuần tra ban đêm nhất là 

ngoài giờ làm việc và ngày nghỉ lễ để phòng ngừa, phát hiện tội phạm, ngăn 

chặn kịp thời các hoạt động gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp, cướp giật. 

Đặc biệt là rà soát, phát hiện kịp thời khắc phục những sở hở, thiếu xót và chủ 

động đầu tư lắp đặt các thiết bị an ninh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công 

tác quản lý, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp mình. 

3. Thường xuyên bổ sung, kiện toàn phương án PCCC, tăng cường công 

tác tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, chủ động các biện pháp an toàn PCCC 



và CNCH. Kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng lửa, điện, quản lý nguồn lửa, nguồn 

nhiệt, hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, tiếp địa, các dụng cụ phương tiện chữa 

cháy, công tác vệ sinh công nghiệp, khoảng cách an toàn phòng chống cháy lan, 

sắp xếp vật tư, hàng hóa, hóa chất đảm bảo điều kiện an toàn PCCC... 

4. Tăng cường duy trì công tác vệ sinh môi trường trước, trong khuôn viên 

trụ sở doanh nghiệp; tổ chức phát quang bụi rậm, thu gom, xử lý nước, rác thải 

đảm bảo vệ sinh môi trường tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp trước, trong và 

sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

 5. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, 

vận động người lao động trong doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về 

PCCC; chịu trách nhiệm và thường xuyên chỉ đạo kiểm tra đôn đốc công tác 

phòng chống tội phạm và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt cam 

kết đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH đã ký kết, đảm bảo công tác vệ sinh 

môi trường, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông trong 

các ngày Lễ, Tết. 

Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Công an tỉnh;  

- Lãnh đạo BQLKKT;     

- Công ty PTHTKKT;         

- Đăng Website  BQLKKT;                                                           

- Lưu: VT, QLDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KT. TRƯỞNG BAN 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 
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