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Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc mở ñợt cao ñiểm tấn công trấn áp tội phạm,
ñảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên ñán Mậu Tý năm 2008

Thời gian gần ñây, trên ñịa bàn các tỉnh phía Nam, nhiều băng nhóm lưu
manh chuyên nghiệp hoạt ñộng lưu ñộng, gây ra các vụ án ñặc biệt nghiêm trọng
như giết người, cướp tài sản, cướp giật... các băng nhóm côn ñồ sử dụng dao, mã
tấu, ñâm chém với nhau xảy ra ở nhiều ñịa phương; tình hình buôn bán trái phép
vũ khí quân dụng còn diễn ra phức tạp, nhất là các tuyến biên giới Tây Nam; sự
câu kết của các ñối tượng phạm tội trong và ngoài nước ngày một tăng… làm cho
tình hình tội phạm hình sự diễn biến phức tạp và nguy hiểm cho xã hội.
Riêng ñịa bàn huyện Cờ ðỏ, trong năm 2007 lực lượng cảnh sát ñã triển khai
nhiều kế hoạch, biện pháp công tác tập trung mở các ñợt cao ñiểm tấn công, trấn
áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội bảo vệ tuyệt ñối an toàn Tết Nguyên ñán
ðinh Hợi 2007, cuộc bầu cử ðại biểu Quốc hội khóa XII và các ngày lễ kỷ niệm
lịch sử trong năm, từ ñó tình hình phạm pháp hình sự có giảm so với cùng kỳ năm
trước. Tỉ lệ ñiều tra phá án ñạt cao (97,22%).
Tuy nhiên, số vụ án nghiêm trọng như: giết cướp, cướp tài sản, hiếp dâm trẻ
em,… so với cùng kỳ tăng. Nhất là tội trộm cắp, chống người thi hành công vụ,
cướp giật tăng cao. Trong khi ñó, công tác phối hợp phòng ngừa, ñiều tra xử lý tội
phạm hình sự của các ngành, các cấp còn nhiều bất cập, chưa ñồng bộ, nhất là
trong phối hợp giữa các ban ngành ñoàn thể với Công an chưa ñược thường xuyên
làm tốt phong trào vận ñộng toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự.
ðể thực hiện có hiệu quả ñợt cao ñiểm tấn công tội phạm trên ñịa bàn huyện,
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng cơ quan, ban ngành ñoàn thể huyện và
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức mở ñợt cao ñiểm tấn công từ nay
ñến ngày 15 tháng 02 năm 2008 với những nội dung sau:

