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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp ñấu tranh phòng, chống tội phạm

Những năm qua, dưới sự chỉ ñạo của Bộ Công an và trực tiếp là Thành ủy, Ủy ban
nhân dân thành phố, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ ñã phối hợp tốt với các cấp,
các ngành, ñoàn thể, ñịa phương triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp,
kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình phạm pháp hình sự
có chiều hướng giảm, nhất là từ năm 2006 ñến nay, cụ thể: (năm 2006: giảm 20 vụ,
năm 2007: giảm 35 vụ, năm 2008: giảm 7 vụ), các tệ nạn xã hội ñược kiềm chế, góp phần
giữ vững ổn ñịnh an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn thành phố,
phục vụ tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa của ñịa phương.
Tuy nhiên, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; một số tội phạm hình sự như:
cướp tài sản, giết người, hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích, ñặc biệt là tội phạm trộm cắp,
cướp giật trên ñường phố chưa giảm; tình trạng các băng nhóm lưu manh, côn ñồ,
hoạt ñộng theo kiểu xã hội ñen, ñòi nợ thuê, bảo kê, thanh toán, trả thù lẫn nhau, tụ tập
gây rối trật tự công cộng và tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, số ñề có lúc, có nơi
chưa ñược giải quyết căn cơ, triệt ñể, gây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân cơ bản
của tình trạng trên là do công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ ở cơ sở
chưa ñược quan tâm ñúng mức; sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành còn
mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
chậm ñổi mới nội dung, biện pháp nên chưa thu hút ñược ñông ñảo quần chúng tham gia;
công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật còn nhiều hạn chế; công tác nắm tình hình,
quản lý ñịa bàn, ñối tượng còn yếu, số ñối tượng nghiện ma túy, ñặc xá, tù tha về,
thanh thiếu niên bỏ nhà ñi lang thang chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ; số ñối tượng
truy nã hình sự, ñối tượng ma túy ở ngoài xã hội còn nhiều… tiềm ẩn những bất ổn về
trật tự xã hội.
Nhằm tăng cường các biện pháp ñấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên
ñịa bàn thành phố trong năm 2009 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân thành phố
Cần Thơ yêu cầu giám ñốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể thành phố và Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ ñạo thực hiện tốt những nội dung công tác sau:

