
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG  HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Số: 4654/UBND-NC 

 

Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2017 

V/v cập nhật và điều chỉnh số 

liệu tại điểm c và điểm đ khoản 

3 Mục II Báo cáo số 238/BC-

UBND ngày 22 tháng 11 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân 

thành phố 
 

Kính gửi:  

 - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

 - Các Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố; 

 - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

Xét Công văn số 1017/CATP-PV11 ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Công 

an thành phố về việc xin điều chỉnh số liệu báo cáo công tác phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật năm 2017 phục vụ kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

Nhằm thông tin đầy đủ kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm 

pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố 

kính trình cập nhật và điều chỉnh số liệu tại điểm c và điểm đ khoản 3 Mục II Báo 

cáo số 238/BC-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2017 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, như sau: 

“c) Công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế: Phát hiện, xử lý 346 vụ, 344 

đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ, so cùng kỳ 

năm 2016 phát hiện nhiều hơn 07 vụ (346/339). Khởi tố 22 vụ, 31 đối tượng, xử phạt 

vi phạm hành chính 215 vụ, 227 đối tượng với số tiền 1,7 tỷ đồng. Trong đó: Khởi tố 

mới 03 vụ, 04 bị can vi phạm pháp luật về tham nhũng. Bắt, khởi tố thêm 05 bị can 

trong vụ Thanh tra giao thông thành phố “Nhận hối lộ”; 

đ) Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: 

Phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 289 vụ vi phạm các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, tài nguyên, số tiền trên 10,6 tỷ đồng, 

so cùng kỳ năm 2016 phát hiện, xử lý nhiều hơn hơn 63 vụ (289/226)”. 

Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân 

thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Công an thành phố; 

- Sở, ban, ngành TP;    

- UBND quận, huyện; 

- VP UBND TP (2,3AE,4); 

- Lưu: VT, M. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Văn Tâm 
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