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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp ñỡ người
có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn
Trong những năm gần ñây, thành phố Cần Thơ ñã ñạt ñược nhiều thành tựu to lớn
có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự ñược
giữ vững, ổn ñịnh, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông ñược kiềm chế;
ñời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của ñại bộ phận nhân dân ñược cải thiện và nâng
cao, hệ thống chính trị ñược củng cố và vững mạnh. Tuy nhiên, tình hình tội phạm
vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế và các loại
tội phạm do nguyên nhân xã hội vẫn còn chiếm tỉ lệ cao. Nguyên nhân là do một số nơi
chưa có sự quan tâm chỉ ñạo sâu sát của các cấp ủy ðảng, chính quyền ñịa phương;
sự phối hợp giữa các ngành chức năng, các tổ chức ñoàn thể chưa chặt chẽ,
thiếu ñồng bộ, còn cho rằng phòng chống tội phạm là nhiệm vụ của lực lượng Công an.
Công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp ñỡ người có hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn
hạn chế.
Nhằm phát huy những kết quả ñạt ñược, khắc phục những khó khăn, tồn tại
yếu kém trong thời gian qua, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP
ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống
tội phạm trong tình hình mới, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; ñồng thời
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ
Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp ñến năm 2020, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22
tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với
công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Công an thành phố
a) Thường xuyên phối hợp với cơ quan thông tin ñại chúng và sở, ban, ngành,
ñoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan ñến
an ninh trật tự sâu rộng trong các trường học và cộng ñồng dân cư ñể người dân nâng cao

