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Kính gửi:  

-  Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg, ngày 25/11/2022 của Thủ Tướng 

Chính Phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm 

pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá, đặc biệt là trong thời gian diễn ra giải vô 

địch bóng đá thế giới “World Cup 2022”. UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ 

đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Công an tỉnh 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND 

tỉnh theo Công văn số 190/UBND-TH, ngày 16/11/2022 về triển khai cao điểm 

tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023. Tăng cường công tác nghiệp vụ, thường xuyên rà soát trên 

không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh 

bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua Internet, mạng xã hội và qua 

các trò chơi điện tử trá hình, trò chơi trực tuyến trái phép; phối hợp, đề nghị các 

ngành chức năng, nhất là ngành Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ 

việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán 

trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép 

ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá; ngăn chặn các 

trang Web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam; xử lý các tổ chức, cá 

nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian 

mạng... Đồng thời, rà soát, khắc phục sơ hở trong công tác quản lý Internet, viễn 

thông, mạng xã hội và quảng cáo, không để tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá lợi 

dụng hoạt động. 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý 

chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm, tổ chức đấu tranh, triệt xóa các ổ 

nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc; tăng cường phối hợp, trao đổi 
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thông tin giữa các địa phương về hoạt động của tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá 

độ bóng đá để phòng ngừa, đấu tranh; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội 

phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cờ bạc như “tín dụng đen”, lừa đảo, 

cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... góp phần thực hiện mục tiêu giảm tội phạm. 

- Tổ chức tốt công tác nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị 

khởi tố; khẩn trương điều tra, phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án các cấp truy 

tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật các đối tượng trong các vụ 

cờ bạc, cá độ bóng đá để răn đe, phòng ngừa tội phạm. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

- Chủ trì triển khai các nội dung liên quan để bảo đảm an toàn thông tin 

trên mạng, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, hạn chế tối đa thông tin xấu độc, tăng 

cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia 

các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng Internet; phối hợp chặt 

chẽ với Công an tỉnh ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ và thực hiện các 

mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, 

đường dây cá độ bóng đá.  

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phối hợp với các cơ quan tăng 

cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá 

độ bóng đá nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 

thông qua việc cung cấp dịch vụ viễn thông phù hợp của doanh nghiệp. 

3. UBND các huyện, thành phố   

Xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến 

cá độ bóng đá nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 

bảo đảm hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, phát huy sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở; bố trí ngân sách, huy động các 

nguồn lực xã hội của địa phương để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ. 

Chỉ đạo lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an tổ chức tấn 

công trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan 

đến cá độ bóng đá trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính 

trị trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động cá độ bóng đá, bảo đảm 

an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân con em trong 

gia đình không tham gia hoat động đánh bạc, cá độ bóng đá; nhất là qua mạng 

Internet, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ 

động phát hiện, tố giác tội phạm với lực lượng Công an để xử lý theo quy định. 

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Giao 
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Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này; tổng 

hợp kết quả báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy 

định. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các cơ quan, 

đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để kịp thời 

nắm, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (B/c); 

- TT Tỉnh ủy (B/c); 
- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH4.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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