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ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỐT NỐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2009/CT-UBND

Thốt Nốt, ngày 14 tháng 4 năm 2009

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

Những năm qua, dưới sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp của Quận ủy, UBND quận
và Công an thành phố Cần Thơ, lực lượng Công an quận Thốt Nốt ñã phối hợp tốt với
các cấp, các ngành, ñoàn thể ñịa phương triển khai thực hiện nhiều chủ trương,
biện pháp và các kế hoạch mở cao ñiểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, từ ñó
tình hình phạm pháp hình sự trên ñịa bàn quận nhà có chiều hướng giảm ñáng kể,
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, từng bước phát triển kinh tế xã hội, phục vụ tích cực vào
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ nói chung
và quận Thốt Nốt nói riêng.
Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay các loại tội phạm và tệ nan xã hội (TNXH)
trên ñịa bàn quận diễn biến nhiều phức tạp mới, một số tội phạm hình sự như: giết người,
trộm cắp, cướp giật tài sản, 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, tụ tập ñêm khuya gây rối trật tự công cộng và tệ nạn
ma túy, mại dâm, cờ bạc, số ñề… từng lúc, từng nơi chưa ñược giải quyết căn cơ, triệt ñể,
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Thực hiện Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND, ngày 20/3/2009 của UBND thành phố
Cần Thơ về việc tăng cường các biện pháp ñấu tranh phòng, chống tội phạm. ðể chủ
ñộng trong công tác phòng ngừa, ñấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong
năm 2009 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt yêu cầu Thủ trưởng
các cơ quan, ban ngành, ñoàn thể cấp quận và Chủ tịch UBND các phường tập trung chỉ ñạo
thực hiện tốt các nội dung cụ thể như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, ñoàn thể cấp quận và Chủ tịch UBND các
phường có kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng và lực lượng Công an tấn công
trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại ñịa bàn mình quản lý. Xác ñịnh

