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KẾ HOẠCH
Về việc triển khai đợt cao điểm tập trung người lang thang xin ăn
trước, trong và sau lễ 30/4 -1/5 năm 2021
Thực hiện Công văn số 546/ LĐTBXH ngày 26/4/2021 của Phòng LĐTB&XH thành phố Nha Trang về việc triển khai đợt cao điểm tập trung người
lang thang, xin ăn trước, trong và sau Lễ 30/4, 1/5, bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND
phường Phước Tân xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. Mục đích – yêu cầu:
- Nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo
cảnh quan môi trường đô thị trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện.
- Việc tập trung người lang thang xin ăn phải đúng đối tượng, quy trình,
thủ tục theo quy định của pháp luật.
II. Địa điểm tập trung:
Khu vực Nhà thờ Chánh Tòa, khu vực chợ Đồng Dưa và các tuyến đường
chính trên địa bàn phường.
III. Nội dung thực hiện:
Để công tác tập trung người lang thang xin ăn trên địa bàn phường đạt
hiệu quả, UBND phường Phước Tân đề nghị:
1. Bộ phận Lao động - Thương binh và xã hội phường:
- Xây dựng kế hoạch tập trung người lang thang xin ăn trước, trong và sau
lễ 30/4, 1/5, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tập trung các đối tượng lang
thang, xin ăn trên địa bàn phường, báo về Đội 524 trung chuyển về Trung tâm
Bảo trợ xã hội lưu nuôi theo quy định.

2. Công an phường:
- Có kế hoạch phối hợp với các ban, ngành liên quan bảo đảm an ninh trật
tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Lễ . Chú ý công tác bảo đảm an ninh trật tự
tại khu vực nhà thờ Chánh Tòa, nhất là các đối tượng giả dạng lang thang, xin ăn
để cướp giật tài sản của khách du lịch. Khi phát hiện có đối tượng lang thang,
xin ăn tại khu vực nhà thờ Chánh Tòa kịp thời thu gom và báo ngay về cho
chuyên trách LĐ-TB&XH phường để phối hợp giải quyết theo qui định.
3. Tổ Quản lý chợ Đồng Dưa:
- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đối tượng lang thang xin ăn tại
khu vực chợ, khi phát hiện kịp thời báo về cho chuyên trách LĐ-TB&XH
phường để phối hợp tập trung, chuyển về cho Đội 524 thành phố.
4. Quản lý đô thị phường:
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các đối
tượng buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch, các đối tượng lang thang,
xin ăn tại điểm du lịch Nhà thờ Chánh Tòa. Kịp thời thu gom các đối tượng lang
thang, xin ăn để giao chuyển cho Đội 524 thành phố tập trung và chuyển về
Trung tâm Bảo trợ xã hội theo quy định.
III. Thời gian thực hiện:
Từ ngày 29/04/2021 đến ngày 31/5/2021.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ bộ
phận LĐ-TB&XH phường (thông qua đ/c Hòa) để kịp thời giải quyết./.
Trên đây là kế hoạch tập trung người lang thang xin ăn trước, trong và sau
lễ 30/4, 1/5, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 năm 2021 của phường Phước Tân.
Nơi nhận: (VBĐT)
- Phòng LĐ-TB&XH t/p (b/c);
- Các ban, ngành liên quan (t/h);
- Lưu: VT, Hòa.
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