
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         

  

Số:           /STC-VP Sóc Trăng, ngày  07 tháng 11 năm 2022 

V/v tăng cường bảo đảm an 

ninh, trật tự các dịp lễ hội, sự 

kiện chính trị, văn hóa, xã hội  

 

                                              Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và 

 Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính. 
 

 

Thực hiện Công văn số 2550/UBND-NC ngày 05/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự các dịp lễ 

hội, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Theo Công văn số 60/BCĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội 

phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần 

thứ V, Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. 

Nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) các dịp lễ hội, sự kiện 

chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc triển khai nội 

dung Công văn số 2550/UBND-NC và Công văn số 60/BCĐ-UBND nêu trên 

(Đính kèm). Đồng thời, đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng 

các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai, hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, 

bảo đảm ANTT các dịp lễ hội, sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch đồng 

bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua 

ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. 

2. Triển khai Kế hoạch số 4049/KH-STC ngày 06/10/2022 của Sở Tài 

chính về triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 05/7/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh 

đạo cơ quan phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về lĩnh vực phụ trách và công tác tấn công, trấn áp các loại tội 

phạm và vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp Lễ hội 

và các sự kiện diễn ra tren địa bàn tỉnh. 

Căn cứ các nội dung nêu trên, đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra 

và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai đến toàn thể công chức và 

người lao động để biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để biết); 

- Công đoàn cơ sở; 

- Lưu: VP. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 
 

 

Dương Thị Kim Thúy 
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