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CHỈ THỊ
Về việc mở ñợt cao ñiểm tấn công, trấn áp tội phạm,
ñảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên ñán Canh Dần 2010
Năm 2009, ñược sự chỉ ñạo của Giám ñốc Công an thành phố và trực tiếp là Quận ủy,
UBND quận; Công an quận Ninh Kiều ñã triển khai quyết liệt nhiều chủ trương, biện pháp, kế
hoạch tấn công mạnh mẽ, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt ñối an toàn
các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng và ñặc biệt là bế mạc Năm du lịch quốc gia
“Miệt vườn sông nước Cửu Long” Mekong - Cần Thơ, lễ ñón nhận thành phố Cần Thơ là
ñô thị loại I trực thuộc Trung ương, góp phần giữ vững ổn ñịnh an ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội trên ñịa bàn quận. ðạt ñược kết quả trên cũng là do các ban ngành, ñoàn thể,
nhân dân ñã phối hợp tốt với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, ñấu tranh các
loại tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội.
Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp, nảy sinh
nhiều yếu tố bất ổn; các thế lực thù ñịch và bọn phản ñộng gia tăng các hoạt ñộng chống phá ta
về mọi mặt; tình hình tranh chấp, khiếu kiện ñông người tiếp tục diễn biến phức tạp;
các loại tội phạm tuy ñược kiềm chế, có mặt giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp,
các tệ nạn ma túy, mại dâm, cướp giật, trộm cắp còn gây bức xúc trong nhân dân.
Bên cạnh ñó, khủng hoảng tài chính, lạm phát, giá cả tăng cao, ñời sống một bộ phận
nhân dân gặp nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh; tình trạng vi phạm pháp luật về
môi trường và trong sản xuất, chế biến một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu... ñã và ñang
tác ñộng chung ñến công tác ñảm bảo an ninh trật tự.
ðể thực hiện có hiệu quả ñợt cao ñiểm tấn công trấn áp tội phạm trên ñịa bàn
theo chỉ ñạo của Giám ñốc Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều yêu cầu
ban, ngành, ñoàn thể quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường chỉ ñạo tổ chức
mở ñợt cao ñiểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên ñán Canh Dần 2010 và
các hoạt ñộng kỷ niệm 80 năm thành lập ðảng CSVN từ ngày 15/01/2010 ñến ngày
28/02/2010 với những nội dung sau:
1. Công an quận chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận và các ñơn vị liên quan,
Ủy ban nhân dân 13 phường xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trên ñịa bàn.
ðảm bảo cơ chế phối hợp kịp thời, ñồng bộ giữa ngành Công an với các cấp,

