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1. Thủ trưởng cơ quan, ban ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
có kế hoạch cụ thể phối hợp với các ngành chức năng và lực lượng Công an ñồng
loạt tấn công trấn áp các loại tội phạm tại ñơn vị, ñịa phương mình. Tập trung làm
tốt công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi ñến tận cán bộ, chiến sĩ, công chức và
các tầng lớp nhân dân hiểu và tự giác tham gia ñấu tranh, phòng ngừa và tố giác
tội phạm.
2. Công an huyện chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện và các cơ
quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tấn công tội
phạm trên ñịa bàn huyện. Tập trung lực lượng ñánh mạnh vào các ñịa bàn trọng
ñiểm như: thị trấn Cờ ðỏ, thị trấn Thới Lai, xã Trường Xuân, Trường Xuân A,
Trường Thành và các ñối tượng trọng ñiểm như: tội phạm có tổ chức hoạt ñộng
liên huyện, liên tuyến, ñối tượng sử dụng vũ khí nóng gây án nghiêm trọng như:
giết người, cướp, cướp giật, lừa ñảo, buôn bán phụ nữ và trẻ em…; ñặc biệt là các
băng nhóm, ñối tượng sử dụng súng cướp tiệm vàng, cướp tiền của người lĩnh từ
ngân hàng về, cướp xe chở tiền…; số ñối tượng lưu manh chuyên nghiệp, hung
hãn sử dụng vũ khí ñâm thuê, chém mướn, bảo kê… hoạt ñộng theo kiểu “Xã hội
ñen”; gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; các ñối tượng truy
nã nguy hiểm và ñặc biệt nguy hiểm; ñối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và
tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, chất nổ; các ñường dây ñánh bạc, tổ
chức ñánh bạc và môi giới mại dâm…
- Bảo ñảm cơ chế phối hợp kịp thời, ñồng bộ giữa ngành Công an với các
ñơn vị chức năng, các tổ chức chính trị xã hội; giữa Công an và các ñơn vị ñịa
phương trong ñấu tranh phòng chống tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của
hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm, tạo khí thế tấn công trấn áp tội
phạm, hạn chế các nguyên nhân, ñiều khiển hoạt ñộng của tội phạm.
- Tăng cường công tác kiểm tra ñăng ký quản lý hộ khẩu, tạm trú tạm vắng,
nhất là số người di cư tự do vào huyện nhằm phát hiện ñối tượng gây án bỏ trốn,
số ñối tượng có lệnh truy nã. Quản lý chặt các loại ñối tượng hình sự trên ñịa bàn,
nhất là số ñặc xá, tha tù, ñối tượng có tiền án, tiền sự, số người nghiện ma túy,
thanh thiếu niên hư hỏng bỏ nhà ñi lang thang có biểu hiện phạm tội; phối hợp với
các ban ngành, ñoàn thể cảm hóa, giáo dục ñối tượng tại gia ñình và cộng ñồng
dân cư.

