
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2229/UBND-NC     Cần Thơ, ngày  14 tháng  6  năm 2017 

V/v phối hợp thực hiện đợt cao 

điểm tấn công trấn áp tội phạm 

đảm bảo an ninh trật tự trên  

địa bàn thành phố 

 

 

 

                Kính gửi:   

- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

        Đồng kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố                           

và các tổ chức thành viên; 

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; 

- Tòa án nhân dân thành phố; 

- Các cơ quan báo chí: Kênh Truyền hình Quốc gia khu vực  

Nam Bộ - VTV9, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố  

Cần Thơ, Báo Cần Thơ. 

 

Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm 

bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối các sự kiện lớn của đất nước diễn ra trên địa 

bàn thành phố, nhất là năm APEC 2017 và chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày 

truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2017) (thời 

gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 năm 2017); 

xét đề nghị của Công an thành phố tại Tờ trình số 564/TTr-CATP-PTM  ngày 07 

tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như 

sau: 

1. Đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao: 

a) Phối hợp với lực lượng Công an tập trung đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về đợt 

cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành 

phố; đồng thời, tự giác, tích cực vận động người thân tham gia phòng ngừa, tố 

giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; tổng rà soát các loại đối tượng tại 

địa bàn cơ sở, đặc biệt là đối tượng hoạt động lưu động, băng nhóm tội phạm 

hoạt động có tổ chức, thanh thiếu niên côn đồ, quấy rối, đối tượng tâm thần có 

xu hướng bạo lực, “ngáo đá”, phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng 

quản lý, theo dõi, giám sát, cảm hóa, giáo dục phòng ngừa tội phạm và đấu tranh 

triệt phá kịp thời; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc và dự 
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báo tình hình, tấn công mạnh vào các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi 

trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao…; 

b) Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt Chương trình số 12-CTr/TU ngày 

30 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Kết luận số 05-KL/TW 

ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 

của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-

CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.  

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các 

tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, chính quyền địa 

phương và lực lượng Công an tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng 

ngừa, tố giác, truy bắt tội phạm. 

3. Giao Giám đốc Công an thành phố, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố và Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp 

chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác bắt, vận 

động đối tượng truy nã; tổ chức tốt công tác phối hợp tuần tra vũ trang ban đêm 

trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, giáp ranh phức tạp về an ninh, trật tự; đẩy 

nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử nhằm kiềm chế tội phạm, không để phát 

sinh phức tạp mới về tội phạm. 

4. Giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an tăng 

cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên các tuyến giao 

thông đường bộ, đường thủy nội địa, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao 

thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương), không để xảy ra tình 

trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và các vụ tai nạn giao thông đặc biệt 

nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. 

5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các ban ngành, 

đoàn thể, xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu 

quả đợt cao điểm; phối hợp quản lý, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người được đặc 

xá, tù tha trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; vận động nhân dân nâng 

cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh của các tổ chức 

quần chúng giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội 

phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp địa phương 

để xảy ra tội phạm gây bức xúc trong dư luận mà không báo cáo hoặc báo cáo 

không kịp thời thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng cơ 

quan Công an phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

6. Đề nghị Kênh Truyền hình Quốc gia khu vực Nam Bộ - VTV9, Đài 

Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ tập trung tuyên 

truyền, phản ánh các hoạt động, kết quả tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an 
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ninh trật tự, các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố; thường 

xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân và nhân dân có thành 

tích xuất sắc trong đợt cao điểm để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, đảng 

viên, nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, truy bắt tội phạm.  

Nhận được Công văn này, đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan,       

ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực 

hiện và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 

thành viên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố và 

các cơ quan báo chí phối hợp thực hiện. Quá trình thực hiện nếu khó khăn, 

vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Công an thành 

phố) để thống nhất giải quyết./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên;               

- V11, C41 (C42) - BCA; 

- TT. TU, TT. HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- VP UBND TP (3E); 

- Lưu: VT, M. 

 

 CHỦ TỊCH 
                             

 

 

 

 

 

 Võ Thành Thống 
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