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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 130/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy
Cần Thơ về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị
Thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Thành
ủy Cần Thơ về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương
Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW 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 (viết tắt là Chương trình số 12-CTr/TU), Ủy ban
nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố
với các yêu cầu và nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong Chương
trình số 12-CTr/TU, tập trung nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn
chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; tạo chuyển biến rõ rệt về an ninh, trật
tự, an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của
nhân dân, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.
2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế
phối hợp chặt chẽ giữa sở, ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện Chương trình
số 12-CTr/TU.
3. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm, phát huy sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nâng cao vai trò của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, xã hội trong
công tác phòng, chống tội phạm
a) Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết,
chương trình hành động của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác

