UBND TỈNH THÁI BÌNH
BAN QUẢN LÝKHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Số: 1054 /BQLKKT-DN&LĐ
V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên
quan đến xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp
an toàn về an ninh trật tự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:
- Công ty TNHH khai phát Đài Tín;
- Công ty CP khu công nghiệp TBS Sông Trà;
- Tổng Công ty Viglacera - CTCP;
- Tổng Công ty IDICO - CTCP;
- Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và dịch vụ khu công nghiệp;
- Các doanh nghiệp khu kinh tế, khu công nghiệp.
Nhằm mục đích phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã
hội tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời đẩy mạnh
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “ tự quản, tự phòng, tự
bảo vệ”, kịp thời giải quyết, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ
cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ;
Ngày 06/10/2020, liên ngành Công an tỉnh, Sở Công thương, Liên đoàn
Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp, UBND các
huyện, thành phố đã ký kết Kế hoạch phối hợp số 2358/KHPH-CAT-SCTLĐLĐT-BQLKKT&CKCN-UBNDH,TP về việc xây dựng khu kinh tế, khu
công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự. Để việc thực hiện quy
chế đảm bảo hiệu quả, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn
xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý khu kinh
tế và các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện xây dựng và thường xuyên rà soát bổ sung, nội quy, quy chế
về đảm bảo an ninh trật tự của doanh nghiệp để tổ chức thực hiện.
2. Hàng năm, người đứng đầu doanh nghiệp ban hành các văn bản chỉ đạo
về công tác đảm bảo an ninh trật tự và đăng ký xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu
chuẩn an toàn về an ninh trật tự với cơ quan có thẩm quyền.
3. Mỗi doanh nghiệp, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
người lao động chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, Quy chế, quy ước về đảm bảo an ninh trật tự của khu công
nghiệp, khu kinh tế; chủ động thực hiện hòa giải các mâu thuẫn từ cơ sở.
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4. Thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn của ngành Công an trong công
tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh thông
tin, tránh để lộ, lọt bí mật tại mỗi doanh nghiệp; kịp thời trao đổi thông tin, phối
hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các vụ
việc liên quan đến an ninh trật tự, hướng dẫn, quản lý người nước ngoài đến làm
việc tại các doanh nghiệp.
5. Chủ động đầu tư, củng cố hệ thống tường rào, lắp đặt các hệ thống
chiếu sáng, camera an ninh, thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại các
khu vực trọng điểm, tập trung nhiều tài sản, dễ xảy ra cháy, nổ, trộm, cắp.
6. Quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập, chế độ chính sách đối với
người lao động; thực hiện các nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước và tích cực tham
gia các hoạt động từ thiện, xã hội.
7. Xây dựng các tổ chức đoàn thể, lực lượng bảo và các tổ chức quần
chúng bảo vệ an ninh trật tự mỗi doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.
8. Hàng năm tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, tổ chức
biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đề xuất với cấp có thẩm
quyền công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
Nhận Công văn này, đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Công an tỉnh (để p/h);
- Lưu VT, DN&LĐ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phan Đình Dực
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