
TINH UY BONG NA! BANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

So 06-NQ/TU 

NGH QUYET 
CUA BAN THU'ONG VIJ TINH 11Y (KHOA XI) 

v tang cithng sij lãnh do cüa các cp üy, to chtTrc dãng, chInh quyên 
các cap dôi vó'i nhiêm vu bão dam an ninh, trt tir trong qua trInh 

xây du'ng và khai thác Cãng hang không quôc tê Long Thành 

Câng hang không quc t Long Thành (vit tt là San bay Long Thành) là 
cong trInh tr9ng diem quôc gia, có nghia dc bit quan tr9ng dôi vi si phát 
triên kinh tê - xã hi, dam bão quôc phông, an ninh cña cà nuc nói chung, khu 
virc kinh tê trng diem phIa Nam và tinh Dông Nai nói riéng. Thai gian qua, 
dithi sic quan tam lath do, chi do cüa cap ñy, chInh quyên các cap và sir phôi 
hçp, hip dông chat chë cüa các co' quan, don vj lien quan, cong tác bão dam an 
ninh trt tir trong qua trInh triên khai Dir an San bay Long Thành da duqc to 
chirc thirc hin dt nhiêu két qua quan trng; kjp thai phát hin, xü 1, giài quyêt 
có hiu qua các nguy co', van dê phrc tp lien quan den Dir an, không dê phát 
sinh, hInh thành "diem nóng" ye an ninh, trt tir; dng thai, da chü dng ntm 
bat, giái quyêt co bàn nhüng nguyen vng chInh dáng cüa ngui dan lien quan 
den vic thu hOi dat, bOi thung, ho tr tái djnh cu, gop phân on djnh cuc song 
cüa Nhân dan tii dja bàn triên khai Dir an. 

Dir báo than gian tani, trong qua trInh giài phóng mitt bang, thi cong xây 
dirng và khai thác San bay Long Thành së thu hut nhiêu doanh nghip dâu tu và 
mt luçmg ln nguii lao dng tñ' các vüng, mien trong cà nuâc den cu trñ, lao 
dng và lam an sinh song; ngu&i nuc ngoài và trong nuóc nhp cành, xuât 
cânh, qua cành qua San bay Long Thành ngày càng tang, kéo theo do së phát 
sinh nhüng van dê phüc ttp ye an ninh, trt tir lien quan nhu: Dan thu khiêu nai, 
kiên nghj cüa ngithi dan lien quan den San bay Long Thành; van dê báo dam an 
sinh xã hi, bô trI tái djnh cu cho nguani dan, bào dam an toàn cho hành khách, 
phông, chông buôn lu và ti pham quôc tê, bào dam trt tr an toàn giao thông, 
bào v mOi truOrng, an toàn v sinh, lao dng; các the lçrc thu djch lçii d%lng de 
chOng phá... TInh hInh trên dt ra nhitng yêu câu, thim viii cap baCh Va thu&ng 
xuyên dOi vi cap üy dàng, chIth quyên các Cap trong lath dao,  chi do to chiic 
cOng tác bào dam an ninh, trt tr phiic vii cho qua trmnh xây dirng, khai thác San 
bay Long Thành hiu qua. 

D thirc hin t& thim vi,i lath dao,  chi dto di vâi cong táC bão dam an 
ninh, trt tir qua trInh xây dirng và khai thác San bay Long Tiành, Ban Thuô'ng 
vu Tinh Uy yeu câu các cap üy, to chüc dàng, chinh quyên các cap, Mt trn TO 
quOc và các to chüc chInh trj - xã hi trien khai nhUng thim vi,i tr9ng tam sau: 

Dóng Nai, ngày 06 tháng 6 näm 2022 
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I- MC TIEU, YEU CAU 

1. Miic tiêu 

Bào dam sir lãnh do, chi do ttp trung, thng nht và quyt 1it cüa các cp 
üy dáng, chInh quy&n d& vi cong tác dam bào an ninh, trt tçr, ttp trung nâng cao 
vai trô, trách nhim cüa cp üy, chInh quyên các cap, nhât là trách nhim cüa 
nguâi dung du trong lãnh dio, chi do cOng tác báo dam an ninh, trt tir; báo v 
myt di an ninh, trt tçc cho qua trInh xây drng, khai thác San bay Long Thành. 
Gop phn xây dirng, quâng bá hInh ánh dçp v dt nuc, con nguYi Vit Nam nOi 
chung và tinh Dng Nai nói riêng dn vi btn be quc t. 

To sr dng thun và tham gia tIch circ cüa Nhân dan di v&i cong tác bào 
dam an ninh trt tçr qua trinh xây dimg, khai thác San bay Long Thành. Phát buy 
süc manh  tng hqp cña cã h thông chInh trj và toàn dan, trong do lrc krçmg Cong 
an, Quân sir lam nOng c&; báo dam các yêu cu chInh trj, pháp lut, nghip vi, 
môi quan h lien kêt vñ các b, ngành Trung uang, các tinh, thành phO lan cn và 
thtrc hin dung phrnmg châm "bôn taichô"  (chi huy tgi chó, 4c hrçtng tgi chó, 
phiroiig tin tgi chó và hau  can tgi chó) trong cOng tác bào dam an ninh, trt tir 
San bay Long Thành. 

2. Yêu câu 

- Phát hin, ngän chn, xir l kjp thO'i, hiu qua mi am muu, hot dng chng 
phá cüa các the 1irc thu djch, phán dng, sO dôi tuçng circ doan, chOng dOi, khOng 
dê xây ra khüng bô, phá hoai,  can tth qua trmnh giái phóng m.t bang, xây drng và 
khai thác San bay Long Thành. Hang näm kéo giàm 05% ti phm hInh sr tai  dja 
phuxmg. 

- Tip nhn thii l 100% dan thu khiu nai,  t, cáo, kin nghj, phán ánh; 
phân dâu hang näm giài quyêt dat  tü 85% tr len don thu khiêu nai,  to cáo thuc 
thâm quyên; thi hành trên 90% quyêt djnh giài quyêt khiêu nai,  to cáo dã có 
hiu Iirc và giai quyêt kjp thai, dut diem, dung thai gian dôi v61 don thu, kiên 
nghj, phân ánh cüa ngmi dan lien quan den San bay Long Thành theo quy djnh 
cüa pháp lut, nht là các v11 khiu kin dông ngithi, các v1i tranh chap lao dng, 
dInh công, lan cOng không dê phát sinh phüc tap, hInh thành "diem nóng" ye 
an ninh, trt ti trong qua trInh thi cOng, khai thác san bay Long Thành. 

- Bào dam an toàn cho ngixi lao dng tham gia thi cOng San bay Long 
Thành, han  chê dn murc thâp that các vi tai nan  lao dng, cháy, no; xü 1 
kjp thai, hiu qua 100% vi vic cO lien quan dn tai nan  lao dng, phOng cháy, 
chfta cháy và cüu nan,  ciru h; phOng ngra, phát hin, xir 1 kp thai các hành vi 
tham nhüng, tieu circ trong qua trInh thi cOng. khai thác San bay Long Thành. 

- Hang näm, 100% tin báo, t giác v ti pham và kin nghj khi th lien quan 
den San bay Long Thành duc th 15', trên 92% tin dugc giái quyêt theo quy djnh 
cüa pháp lut; chü dng phông rAgira, kjp th&i phát hin, x1 15' ti phm xáy ra 
trong khuOn vien và khu vrc lan cn cong trung thi cong và khai thác San bay 
Long Thành. 
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- Báo dam trt tix an toàn giao thông, không d xáy ra ün tc giao thông 
trén các tuyn du&ng phc viii qua trInh thi cong xây dimg và 4n hành khai thác 
San bay Long Thành. 

II- NHIM V  TRQNG TAM VA CAC BIN PHAP THV'C HIN 

1. Nhim viii trçng tam 

- Tang cung sir lãnh do, chi dio cüa cp üy, t chüc dàng, ngui dimg du 
cp üy di vci cong tác bào dam an ninh, trt tir qua trInh xây dimg và khai thác 
San bay Long Thành. 

- Nâng cao hiu qua cong tác quàn l nhà nithc v an ninh, trt tir, dam bão 
an ninh, trQtt tir cho qua trInb xây dirng, khai thác San bay Long Thành. 

- Trin khai thirc hin t& các bin pháp bâo dam an ninh, trt ttr qua trInh 
xay dimg, khai thác San bay Long Thành. 

- Tang cuô'ng Cong tác thông tin, truyn thông, phát buy hiu qua cOng tác 
dan 4n cüa cà h thông chInh trj, vai trô cüa Uy ban Mitt  trtn To quôc, các to chüc 
chInh trj - xã hi và các tang lrp Nhân dan trên dja bàn tinh trong cong tác báo 
dam an ninh, trt tr qua trInb xây dirng, khai thác San bay Long Thành. 

- Dam bào c ch phi hçrp giüa tinh Dng Nai vi các b, ngành Trung 
uong, các dja phuo'ng giáp ranh trong qua trInh xây dirng, khai thác San bay 
Long Thành. 

2. Các bin pháp thirc hin 

2.1. Tang ctrè'ng sij lãnh dao cüa cap üy, t chtrc dãng dôi vol cong tác 
báo dam an ninh, trât ti.r qua trInh xây duyng và khai thác San bay 
Long Thành 

- Tip tiic t chüc quán trit thirc hin có hiu qua các van bàn chi do cüa 
Dàng, Nba nuàc ye cOng tác dam bào an ninh, trt tir'. Xác djnh cOng tác dam 
bào an ninh, trt t%r qua trInh xây d%rng, khai thác San bay Long Thành là nhim 
vii trçng yêu, thuô'ng xuyên cüa cà h thông chInh trj dual si,r  länh do cüa các 
cap üy, to chiic dàng. 

- Cp ñy, t chüc dâng các cp xây drng k ho?ch,  chuong trInh hành 
dng, tp trung lãnh dto, chi do, kiêm tra, giám sat vic thirc hin nhim viii 
bào v an ninh quôc gia, dam báo trt ti an toàn xã hi trén dja bàn ph1i trách. 
Cap üy, chInh quyên các cap chju trách nhim chInh trong vic chi dao  xü 1 

'Kk Iun sëi 13-KL/TW ngày 16/7/2021 cüa Bô ChInh tn v tip tuc thc hin Chi thj 48-CT/lw càa Bô 
ChInh tn (khOa X) ye tang cirng sr Iânh do cUa Dãng dôi vói cong tác phong, chong ti pham trong tInh hlnh mài; 
Kêt 1un so 15-CT/TW ngày 30/9/2021 cña Ban Bi thu ye tiêp tic day manh thirrc hin Chi thj so 46-CT/TW ngày 
22/6/2015 cUa B ChInh tn ye "tang cu&ng sr Iành do cUa Dãng dôi vài cOng tác bão dam an ninh trt tir trong tinh 
hinh mOi"; Chi thj so 25-CT/TU ngày 20/9/20 17 cOa Ban Thtr&ng vp TinE ày ye "tang cung si,r lành dao  cüa cap ày 
dâng, chInh quyên trong vic triën khai thc hin chU truang du tu dir an Càng hang không quôc tê Long Thành"; 
Nghi quyêt so 09-NQ/7U ngày 03/01/2018 cOa Ban Chap hành Dãng b tinji (khóa X) ye "Tang cuOng sir lãnh do 
cüa các cap Oy, to chüc dáng dOi vâi nhim vidãm bào an ninh, trt tii gOp phân xây drng xà hOi  an toàn tai  tinh 
Dông Nai giai doan 2017 - 2025, tam nhin den näm 2030"; Nghj quyêt sO 16-NQ/TU ngày 19/5/2020 cOa Ban 
Thu&ng vi Tinh ày ye "tang cuOng sj lãnh do cOa các cap ày dáng trong cong tác dâu tranh, phOng chông tOi 
phm trën da bàn giai doan 2020 - 2025". 
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kp th?ñ nhUng yu t gay mt an ninh, trtt t%r, nh&ng biu hin "ti.r din bin", 
"tir chuyn hóa", tham nhüng, tiêu circ trong ni b, các hành vi vi phm quy 
dinh cüa Dáng, pháp lut cüa Nba nu&c trong qua trInhthi công, khai thác San 
bay Long Thành. Khi xày ra các tInh huông phüc tp ye an ninh, trt tr, ngithi 
dung du dtp üy chju trách nhim chInh trong cong tác 1ãnhdo, chi do, chi 
huy x11 1, giâi quyt tInh huông theo phuo'ng châm "4 ti chô" và Kêt 1un so 
32-KL/TW ngày 07/5/20 18 cüa B ChInh trj, kjp thii xir 1 n djnh tInh hInh, 
không d lay lan phi'rc tap, tth thành "diem nóng" ye an ninh, trt tir. 

2.2. Nâng cao hiu qua cong tác quãn 1 nhà ntróc ye an ninh, trãt tir, 
dam báo an ninh, trt hr cho qua trInh xây dirng, khai thác San bay Long Thành 

- Tang cithng cong tác quân l nhà nirc v an ninh, trt tir trên dja bàn 
trong qua trInh xây dirng và khai thác San bay Long Thành; trong do dê cao 
trách nhim cüa ngrnYi dirng du chInh quyên các cp. Tp trung nâng cao hiu 
luc, hiu qua quàn 1 nba nuOc, dam bâo vic thirc thi nghiêm minh pháp lut 
trén các linh virc quy ho?ch,  du tu, dat dai, xây dimg, 4t 1iu cong nghip, 
mOi trrn'mg, khoa h9c - cong ngh, an ninh näng luçmg, tài nguyen khoáng san, 
giao thông 4n tãi, lao dng vic lam, quàn 1 ngành nghê kinh doanh có diêu 
kin ye an ninh, trQtt tçr; bão dam an toàn lao dng, phOng chông cháy no. 
Thirc hin tot cong tác tiêp cong dan, giái quyêt khiêu nai,  tO cáo. 

- Dy mnh cong tác kim tra, giám sat, chü dng phOng ngüa, kjp thi phát 
hin, dâu tranh, xü l nghiêm các hành vi vi phm pháp lut trong hott dng quy 
hoch, dâu dat dai, xây drng, 4t 1iu cong nghip, mOi trung, khoa h9c - cOng 
ngh, an ninh nàng luçmg, tài nguyen khoáng san, giao thông 4n tái, lao dng vic 
lam, quàn 1 ngành nghe kinh doanh cO diêu kin v an ninh, trt tir; bào dam an 
toàn lao dng, phOng chong cháy nO, dam bào an ninh, trt tir qua trInh xây d%mg, 
khai thác San bay Long Thành. 

- Thirc hin có hiu qua cài cách hành chInh, ung diing khoa h9c cOng 
nghê, nhât là két nôi h thông trang thiêt bj cña do thj thông minh phiic v11 cong 
tác bào dam an ninh, trt ti,r gop phân nâng cao hiu hrc quãn l nhà nuc v an 
ninh, trt tr tii các dja phuong lien quan, dOng thii t?o  diêu kin thun li cho 
các to chüc, doanh nghip và cá nhân tham gia xây dirng, khai thác San bay 
Long Thành. 

- Dam bão an ninh näng lucing, ngun nguyen vtt lieu, 4t lieu ngành cong 
nghip, to chuc xây dirng, hoàn thin ht tang giao thông, ht tng xã hi phiic v1i 
xây dirng, khai thác San bay Long Thành nhu: Quy hotch và xây dirng h thng 
cci si hi tang giao thông kêt nOi vi San bay Long Thành theo huO'ng dông b, 
thông minh; nghiên ciru quy hoch h thông kêt câu ht tang giao thông ngâm 
dáp üng yéu cu phát trin trong djnh huàng dài han; dam bão nhu cu giao 
thông phiic vi,i vn chuyên vat tu, vt 1iu thi cong San bay Long Thành và thu 
cau van chuyên, km thông hàig hóa, di iai  cüa ngithi dan, doanh nghip, ngui 
nithc ngoài. 
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- Ho trci dam bào an toàn cho các ho dan có nhu câu di di den khu tái dinh 
cu theo quy djnh cüa Nba nrnc, bào dam an ninh, trt tir khu tái djnh cu; to 
chüc dy ngh& giài quyt vic lam, dam bâo n djnh cuc song cho ngithi dan 
trong din giâi tOa di dii theo quy djnh cüa Nba nuYc. Thirc hin dung, day du 
các ni dung yêu câu cüa báo cáo dánh giá, tác dng môi tnrng cüa B Tài 
nguyen và Môi tru&ng di vâi San bay Long Thành. 

2.3. Triên khai thirc hin tot các bin pháp bão dam an ninh, trât ti 
qua trInh xây dirng, khai thác San bay Long Thành 

a) Cong tác báo v an ninh chInh frf 

- Chü dng xay dirng, thiic hin các phucmg an, k hoach  bào dam an ninh 
chInh trj, phông, chng bo loan, gay ri, khüng bô bt cóc con tin, bâo v an 
ninh chInh trj ni b, bI mt nhà nrnyc, bào v an ninh náng luçing, phông, chông 
djch bnh, du tranh phông chng gián dip, phân dng; kiên quyêt không dê các 
th lirc th djch ttp hçp, nhen nhóm to chüc phàn dng, to chirc chInh trj dôi 1p 
trén dja bàn tinh; không dê phát sinh diem nóng trên dja bàn; phông ngüa và dâu 
tranh vâi các boat  dng Içi diing ton giáo, dan tc, các van dê ye dan chñ, nhân 
quyên xâm pham an ninh quôc gia, can tth qua trInh xây drng và khai thác San 
bay Long Thành. Bào v an toàn tuyt di các boat  dng thäm và lam vic tai 
Càng hang không cüa Lãnh dao  Dàng, Nba ninc và các cá nhân di và dn Càng 
hang kbông. 

- Phát trin, khai thác hiu qua h thng cOng ngh thông tin trên dja bàn tinh 
dáp üng yêu câu phát triên kinh tê, xã hi và bào darn quOc phông, an ninh. Tang 
cung quàn 1, kiêm tra, kiêm soát boat  dng thông tin, truyên thông, các trang 
mng xã hi, kjp thai phát hin, dâu tranh phàn bác lun diu sai trái, thông tin 
xâu, dec, xü 1 nghiêm nhftng boat  dng 1i ding tir do ngôn lun, tçi do báo chI d 
phá hoi, can tth qua trInh thi cong hoac trçic 1?i  cá nhân. Tp trung thxc hin các 
giài pbáp bão dam an ninh Cong nhân trong qua trInh xây dimg, khai thác San 
bay Long Tbành, kjp thai phát hin, giai quyêt dirt dim các kin ngbj chInh 
dáng cüa Nhân dan trên dja bàn, các vi dInh công, khiêu kin phirc tap, dông 
ngithi, nhât là dInh cOng, lan cong ngay trong San bay Long Thành. 

- Thirc hin t& các nhim vi,i Quân sir trong qua trInh thi công, khai thác 
San bay Long Thành nhu: Rà phá, thu gom tiêu buy born mIn, vt lieu nO, phát 
hin, xir 1 quy tp hài cot 1it s; phôi hçrp vi Cong an tinh to chIrc hrc krçing 
và lap chat bào v vành dai Cãng hang khOng; tang cu&ng quàn 1), kiêm soát an 
toàn bay; quàn l, bâo v vüng tthi tai  Vit Nam, cong tác phông khOng Liic 
quail, phông kbông Nhân dan; quãn 1, giám sat dOi vi tàu bay không ngithi lái 
và phuang tin bay siêu nhç; thit 1p khu virc cam bay, kbu virc ban  ch bay 
dôi vài tâu bay không ngixô'i lái và các phixong tin bay siêu nhç;... theo quy dinh. 

b) Cong tác báo dam trt tr an toàn xd h5i 

- Xây dçrng, trin kbai các chuo'ng trmnh, k hoach  du tranh, ti4n áp các loai 
ti pham, t nan  xã hi, nhât là ti phm có to chirc, ti phm quôc tê, có yeu to 
nuc ngoài, ti phm dc bit nghiêm tr9ng, ti pham kinh tê, buôn lu, tIn diing den, 
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trm cap, dánh bac,  ma thy, môi tnniing, tham nhüng, ti phtm sü diing cong ngh 
cao lien quan den San bay Long Thành và các dja bàn lan can. 

- Ttp trung quán 1 nhà nrnfic di vâi hot dng vn tái hang boa, hành 
khách phiic v1i thi cOng, xây dirng và khai thác San bay Long Thành; quàn 1 
chltt chê các ngành nghê kinh doanh có diêu kin ye an ninh, trt tçr; quân 1 cu 
trü, xuât nhp canh; quán 1 vu khI, 4t 1iu no và cong cii ho trç Co lien quan 
den San bay Long Thành. 

- Cüng Co V nhân rng cac mO hInh tçr phOng, tçr quán, tçr báo v trong 
phong trào toàn dan bào v an ninh To quOc ti San bay Long Thành và các khu 
vrc lan can; có ca ché, chInh sách khuyên khIch và bão dam an toàn cho ngui 
cung cap tin báo, to giác ti phm; nêu gucing "ngithi tot, vic tot" và khen 
thu&ng tp the, cá nhân CO thành tIch trong cOng tác phOng, chOng ti phm tai 
dja phucmg. Thu&ng xuyên phô biên thông tin ye ti pham, tInh chat, phucing 
thüc, thu don phm ti mói dê ngui dan nâng cao canh giác, thüc, trách 
nhim cong dan dôi v&i vic tham gia phOng, chông ti phm dja bàn khu virc 
thi cong xây dicng và khai thác San bay Long Thành. 

c) Nâng cao cMt lircing, hiu qua hogt dong và xáy c4rng  4c lwg nông ct 
thzrc hiên nhiêm vy báo dam an ninh, trt ty' qua trinh xáy c4mg,  khai thác San bay 
Long Thành 

- Tip tiic xây d%rng lirc luqng vil trang tinh vüng minh, chInh quy, tinh 
thu, tfrng bithc hin di, dü SÜC hoàn thành nhim v11 trong mçi tInh huông; 
cüng cô, dôi mdi, co câu li b may to chirc cüa 1irc luçmg lam nhim vi,i báo 
dam an ninh, trt tir cho San bay Long Thành các cap theo hu&ng tinh g9n, 
minh, dü ye so luçmg, chat luçmg cao dáp i'rng yêu câu, nhim v11 trong tInh 
hInh mdi. Chñ tr9ng cong tác dào t?o,  bôi dung nâng cao näng lirc, süc chiên 
dâu cho 1irc luçmg báo dam an ninh, trt tic cap cc s& và các dn vj trirc tiêp 
thirc hin nhim viii bào dam an ninh, trt ti,r qua trInh xây drng, khai thác San 
bay Long Thành. 

- Chü dng xây dirng D an thành 1p Dn COng an khu vrc San bay Long 
Thành, nâng cap c s& 4t chat, trang bj phucing tin k5 thut, i'rng diing các 
thành tru khoa hçc k5 thut theo hrnrng dông b, hin dai,  dáp i'rng yeu câu cOng 
tác bão dam an ninh, trt t%r qua trInh xây drng, khai thác San bay Long Thành. 

2.4. Tang ctr&ng cong tác thông tin, truyn thông, phát huy hiêu qua 
cOng tác dan vn cüa cá h thông chInh trj, vai trô cüa Uy ban Mt trân TO 
quOc, cãc tO chü'c chInh tr! - xa hi và các tang lop Nhân dan trên da bàn tinh 
trong cOng tác bão dam an ninh, trt ttr qua trInh xây duyng, khai thác San 
bay Long Thành 

- T chüc thirc hin có hiu qua các nghj quyt, chi thj cña Dâng, Nhà 
nuic dOi vri phong trào toàn dan bâo v An ninh TO quôc và cuc vn dng 
"Toàn dan doàn kêt xây dirng nông thOn mâi, do thj 'van minh"; tuyên truyen, 
vn dng Nlhan dan chap hânh nghiêm chInh sách, pháp 1ut, tIch c1rc tham gia 
dâu tranh phOng, chông ti phm và các hành vi vi phm pháp luQtt tai  dja bàn 
triên khai xay drng và khai thác San bay Long Thành. 
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- Tip tic dôi mdi, nâng cao hiu qua cong tác dan vn và hiu qua hoat  dng 
cüa Uy ban Mt trn To quôc, Ban Dan 4n Tinh üy, Huyn üy, Thành üy và t 
chüc chInh trj - xã hi các cap, xây dirng và phát huy vai trô cüa 1irc luçmg chInh trj 
nông cOt, cot can trong ton giáo, ngtthi có uy tIn trong dông bào dan tc thiêu s 
trong Cong tác tuyên truyên, giáo diic nâng cao nhtn thüc cüa ngui dan... tio sçr 
dông thun và üng h tIch circ cüa xã hi dôi v9i qua trinh xây dirng, khai thác và 
dam bão an ninh, trt tr cho San bay Long Thành. Phát huy vai trO nông cot cüa 
lirc luqng Cong an, Quan sr, Bào v dan pho, Dan phông, Dan quân tir v, trong 
dâu tranh phông, chông ti phm, phông chông cháy, no ngay ti khu dan cu, khu 
phô, âp. 

- Thi.r&ng xuyên tuyên truyn, giáo dc, nâng cao nhn thüc, trách nhim 
cho can b, dãng viên và Nhân dan ye cong tác dam bão an ninh, trt t 
qua trInh xây drng và khai thác San bay Long Thành, xác djnh rö day là cong 
trInh dc bit quan tr9ng cap Quôc gia, có nghia to Iiin dOi viii sir nghip phát 
triên kinh tê, xã hi, quôc phông, an ninh cUa Ca nuâc nói chung và tinh Dông 
Nai nói riêng. Tr do xác djnh thim vii báo dam an ninh, trt tr là nhim viii 
thu&ng xuyên cüa cap üy, các to chüc dàng, h thông chInh trj và toàn dan; tang 
cu?ing cong tác giáo diic chInh trj tu t'ithng, nâng cao thüc cânh giác, khã näng 
"tv dê kháng" cüa can b, dãng viên và Nhân dan ye am muu, phuang thüc, thu 
dotn ho?t  dng chông phá cña các the hrc thu djch, phán dng và các 1oi ti 
phm trong qua trInh xây dirng, khai thác San bay Long Thânh. Kjp thai phát 
hin, dâu tranh ngän chn ho?t  dng phá hoti van hóa, tu tu1ng cüa các the lirc 
thu djch; có giái pháp hiu qua trong vic dâu tranh phãn bác các lun diu sai 
trái, xuyên tc cüa các the lirc thu djch, phán dng dôi vâi San bay Long Thành. 

2.5. Dam bão co chê phi hçrp gifra tinh Dng Nai vói các b, ngành 
Trung lro'ng, các dja phtro'ng giáp ranh 

Các Ban can si dãng, dáng doàn, Ban ThuOng vi,i Tinh doàn, các s&, ban, 
ngành, các Huyn üy, Thành üy xay dirng quy chê phôi hqp v(yi các don vj theo 
ngành dcc cüa các b, ngành Trung uang, và các dja phuong giáp ranh, nhât là 
vai trO cüa cap ñy Dãng, chInh quyên huyn Long Thành và Tong Cong ty Cáng 
hang không Vit Nam (ACV), B Giao thông Vn tài, B Quôc phông trong 
thirc hin các nhim vii, giài phap dam b an ninh, trt ti1 qua trInh xâydirng 
và khai thac San bay Long Thành. Hang näm to chirc so kêt, dánh giá kêt qua 
triên khai thrc hin và gui ye Dáng üy Cong an tinh dê tp hçip báo cáo Thu&ng 
trrc Tinhüy theo dOi, chi do. 

III- TO CH1J'C THI)'C HIN 

1. Các cp ñy, t chirc dáng can cü ni dung Nghj quyt nay, to chüc quán 
trit, trin khai dn toàn th can b, dàng viên yà xây dirng chuong trInh, 
k hoch d thirc hin phü hcp vói tInh hInh cüa tüng ngành, dja phi.rong, co 
quan, don vi nhm phát buy sire manh  tng hçip cña ca h thông chInh trj và 
toàn dan trong cong tác bâo dam an ninh, trt tir cho San bay Long Thành; bô 
sung các chi tieu neu trong Nghj quyt vào chi.rcing trInh, k ho?ch hang näm 
cüa co quan, don yj, dja phuong. Xây dirng, thirc hin có hiu qua quy ch phi 
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hcip giUa các cp üy, t chirc dâng trong cong tác báo dam an ninh, trt tr 
qua trInh xây dçmg, khai thác San bay Long Thãnh. Trong d, chü trong b 
sung, hoãn thin co ch phi hçp giüa các cap üy thuc 1irc lizçmg vu trang cüa 
tinh v1i các cp üy, t chirc chInh trj - xã hi vá các co' quan, ban, ngành; giüa 
huyn ñy Long Thành vri cp üy các dja phuong lan can. 

Djnh k hang 11am, th chüc so kt vic thirc hin, báo cáo Ban ThuOng v11 

Tinhüy (qua Dáng iy  Cong an tinh) trwó'c ngày 15/12. To chi'ic so kt, tng kt 
dánh giá kt qua dit duçic sau ttrng giai don, lam rO tn tii, nguyen nhân và rit 
kinh nghim vic triên khai thirc hin Nghj quyt vào näm 2025, 2030 và giai 
domn tip theo vào näm 2035, 2040. 

2. Giao Ban Can s1r dâng Uy ban Nhân dan tinh xây dicng K hoach t 
chüc trin khai, thijc hin Nghj quyt nay trong toàn b h thông co quan hành 
chInh nhà nuc, dam bao six phi hçp chtt chë giüa các co quan trong Cong tác 
bão dam an ninh, trtt tir qua trInh xây dirng, khai thác San bay Long Thãnh. 
Tham mini trInh Hi dông nhân dan tinh phé duyt cap kinh phi dê triên khai 
thirc hin Nghj quyt. 

3. Giao Ban Tuyên giáo Tinh üy chü trI, phii hçp vâi Dáng üy Cong an 
tinh và các co quan lien quan t chüc quán trit Nghj quyt dn các cp üy, t 
chüc dãng, Mitt trn T quc và các t chirc chinh trj - xã hi d c11 th hóa, th 
chüc thrc hin. Chi dao,  djnh huàng CáC co quan báo chI tuyên truyên cong tác 
bão dam an ninh, trt tir qua trInh xây drng và khai thác San bay Long Thành. 

4. Giao Dãng üy Cong an tinh chü trI, phi hqp vOi Ban Ni chInh Tinh üy và 
các co quan lien quan theo döi, don dc, kim tra, dánh giá kt qua vic thicc hin 
Nghj quyt. Djnh kS'  hang 11am tham mini Ban Thithng vçi Tinh üy báo cáo Ban 
Chip hành Dáng b tinh kt qua thirc hin Nghj quyt. Trithc ngày 31/10 hang 
nàm tng hçp dir tth kinh phi d tham muu Ban Can sir dáng Uy ban nhân dan tinh 
trInh cp có thm quyn xem xét, quyt djnh. Kjp thxi tham mini biêu duong, khen 
thu&ng các mO hinh, t chüc và cá nhân Co thành tIch xut sc trong qua trInh thrc 
hin Nghj quyk/. 

Noi nhân: T/M BAN THU()NG VU 
PHO BI TH 

T5-M3/NQO6/120 

- Các die TUV, 
- Các cap Uy trirc thuc tinh, 
- Các BCS dáng, dáng doãn, BTV Tinh do 
- Các ban dang tinh, 
- CP.VPTU- T5, T2, P. P. KTXH, 
-LiiuVPTU. 
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