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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2018 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

  

Thực hiện Kế hoạch số 446/KH-HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân thành phố 

báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn thành phố, cụ thể 

như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Về công tác triển khai thực hiện các văn bản 

 a) Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 08 tháng 3 năm 

2018 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 

2018; Kế hoạch số 95/KH-TU ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Thành ủy Cần 

Thơ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26 tháng 3 

năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; 

 b) Ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 về 

việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 

2018; Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 về việc kiện 

toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 22 tháng 01 

năm 2018 về thực hiện “Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2018 - 2021”; 

Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc thực hiện “Đề án 

Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội 

dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”; Kế hoạch 

số 39/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 - 2020 

trên địa bàn thành phố” theo Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 12 tháng 9 

năm 2018 triển khai thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại 

trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia 

đình, mua bán người” giai đoạn 2018 - 2020; 

c) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 thành phố ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 
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ngày 12 tháng 02 năm 2018 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 

2018, Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 12 tháng 02 năm 2018 về việc phòng, 

chống mua bán người năm 2018 (Thường trực Ban Chỉ đạo 138 thành phố ký 

ban hành); Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 09 tháng 02 năm 2018 về việc xây 

dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Hướng dẫn số 

04/HD-BCĐ ngày 28 tháng 02 năm 2018 về hướng dẫn thực hiện chuyển hóa 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; Kế hoạch sơ kết 01 năm 

thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã 

hội đến năm 2020, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đánh giá việc 

triển khai thực hiện đề án, trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo 138 thành phố và Ban Chỉ 

đạo 138 quận, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án nói riêng và 

công tác phòng, chống tội phạm nói chung. 

2. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  

a) Tổ chức Lễ Mít-tinh hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” 

và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2018; đồng thời, sơ 

kết 02 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 về “Phòng chống ma túy trong 

thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2018 với sự tham gia của hơn 450 đại biểu 

đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổ chức hoạt 

động truyền thông phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho học sinh trường 

Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy; 

b) Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị 

quyết liên tịch số 01 về “Quản lý giáo dục, giáo dục người thân trong gia đình 

không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 - 2017; Hội nghị quán triệt 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên là cán 

bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

học chuyên nghiệp, Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất...; 

 c) Phát động 798 cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đăng ký “An toàn an 

ninh trật tự”; 85/85 xã, phường, thị trấn, 630/630 ấp, khu vực đăng ký đạt tiêu 

chuẩn “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm) và “An toàn 

về an ninh, trật tự”; 

d) Củng cố, nâng chất 35 mô hình điển hình, tiên tiến, có hiệu quả, tiêu 

biểu như: Mô hình “toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua 

đường dây nóng” với 37.418 bảng thông báo và 34.480 móc khóa có in số điện 

thoại của Công an địa phương; đặc biệt là mô hình “Camera an ninh” được triển 

khai trên địa bàn với số lượng 2.339 Camera, với số tiền trên 12 tỉ đồng; 

 đ) Tăng cường quản lý các loại đối tượng tại địa bàn dân cư. Mời, gọi hỏi, 

răn đe, cảm hóa giáo dục 15.972 đối tượng. Lập 519 hồ sơ đưa đối tượng vào 

diện quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 275 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ 

sở chữa bệnh bắt buộc theo quy định.  

3. Công tác phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm 

a) Tình hình tội phạm: 



 3 

- Phạm pháp hình sự tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện các băng 

nhóm, đối tượng lưu động ở các tỉnh, thành phía Bắc đến Cần Thơ tổ chức cho 

vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ; Tội phạm sử dụng công nghệ cao có dấu hiệu hình 

thành các tổ chức lừa đảo trực tuyến có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tượng 

người nước ngoài với các đối tượng trong nước để thực hiện hành vi phạm tội 

bằng nhiều thủ đoạn như: Trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, làm quen trên mạng 

sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản…;  

- Tội phạm kinh tế nổi lên là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong lĩnh 

vực thuế, hóa đơn giá trị gia tăng, lợi dụng việc kê khai khấu trừ thuế, để mua 

hàng hóa trôi nổi trên thị trường sau đó mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức 

kê khai hóa đơn đầu vào, làm giảm số thuế phải nộp; một số đối tượng thành lập 

doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh mà thực chất là để 

mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số rất lớn đến hàng tỷ 

đồng; một số doanh nghiệp có hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả và sản 

xuất nhớt giả; 

- Tội phạm ma túy có xu hướng trẻ hóa, có sử dụng công cụ hỗ trợ, 

phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh. Nổi lên là tình 

trạng các đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển trái phép chất ma 

túy và tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Tình hình ma túy trong học đường, tình 

trạng sử dụng ma túy trong thanh, thiếu niên tại vũ trường, quán bar ngày càng 

khó kiểm soát và nhiều trường hợp sử dụng ma túy đá gây ảo giác, ngáo đá dẫn 

đến các hành vi gây mất an ninh trật tự. Công tác vận động người tự nguyện 

tham gia điều trị nghiện bằng uống Methadone đạt hiệu quả chưa cao; 

- Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm vẫn còn 

diễn ra, phổ biến là hành vi xả, đổ chất thải nguy hại chưa qua xử lý gây ô nhiễm 

nghiêm trọng môi trường tại các khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư, làng nghề, 

lưu vực sông; sản xuất, mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, hóa chất…để sản xuất, chế biến thực phẩm gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

b) Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: 

Chỉ đạo lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa 

nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tập trung lực lượng ra quân thực hiện có hiệu quả 

cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 

Mậu Tuất 2018; mở 09 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; phát 

hiện, triệt phá nhiều vụ án, vụ việc lớn... Kết quả cụ thể như sau (số liệu do 

Công an thành phố cung cấp): 

- Phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội: 

+ Phạm pháp hình sự: Xảy ra 356 vụ, so cùng kỳ năm 2017 tăng 08 vụ 

(356/348); điều tra làm rõ 345 vụ; bắt, xử lý 453 đối tượng, tỷ lệ phá án 96,91% 

(cao hơn 1,05% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: 
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 . Trọng án: Xảy ra 09 vụ, so với cùng kỳ năm 2017 giảm 08 vụ (9/17), 

điều tra làm rõ 09 vụ, bắt, xử lý 10 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%; 

. Thường án: Xảy ra 347 vụ, so cùng kỳ năm 2017 tăng 16 vụ (347/331); 

điều tra làm rõ 336 vụ, 443 đối tượng, đạt tỷ lệ 96,82%; 

. Với phương châm “không để xã hội đen có đất sống tại thành phố Cần 

Thơ”, Công an thành phố đã chủ động mở cao điểm 02 tháng tấn công, trấn áp 

tội phạm cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê “theo kiểu xã hội đen”. Kết quả: 

xử lý 47 vụ, 113 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ, thu giữ 

hàng trăm nghìn tờ rơi quảng cáo, hồ sơ vay…Đã khởi tố hình sự 02 vụ, 03 đối 

tượng về tội “Cho vay lãi nặng”; 01 vụ, 03 đối tượng “Chống người thi hành 

công vụ”; 05 vụ, 15 đối tượng về các tội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt 

động đòi nợ, như: Cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, hủy hoại tài sản, 

bắt giữ người trái pháp luật; đang tiếp tục củng cố hồ sơ đề nghị khởi tố hình sự 

02 vụ, 02 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng”.  

+ Tệ nạn xã hội: Triệt phá, xử lý 841 vụ, 3.616 đối tượng đánh bạc, so 

cùng kỳ năm 2017 giảm 198 vụ (841/1.039). Khởi tố 91 vụ, 188 đối tượng; xử 

phạt vi phạm hành chính 244 vụ, 957 đối tượng với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. 

- Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế và tội phạm 

công nghệ cao:  

Phát hiện 04 vụ, bắt 30 đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện 

hành vi phạm tội. Xử lý 274 vụ, 266 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý 

kinh tế, so cùng kỳ năm 2017 phát hiện ít hơn 61 vụ (274/335); khởi tố 25 vụ, 33 

đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 173 vụ, 186 đối tượng, số tiền trên 5,9 tỷ 

đồng. 

- Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: 

+ Triệt phá 353 vụ, 575 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma 

túy, trồng cây cần sa, so cùng kỳ năm 2017 triệt phá nhiều hơn 57 vụ (353/296), 

thu giữ 7,4 kg cần sa khô, 8,5 kg cần sa tươi, 599 gram ma túy tổng hợp, 53,4 

gram heroin, 98,3 gram cỏ Mỹ; khởi tố 244 vụ, 357 đối tượng; xử phạt vi phạm 

hành chính 47 vụ, 105 đối tượng, số tiền 132,5 triệu đồng; 

+ Qua rà soát thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 59 

người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện ngáo đá và 281 người bệnh tâm 

thần có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa 

phương. 

- Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: 

Phát hiện 206 vụ vi phạm các quy định về môi trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, so cùng kỳ năm 2017 phát hiện ít hơn 64 vụ (206/270). Xử phạt 206 

vụ với số tiền trên 5,9 tỷ đồng.  

- Công tác bắt, vận động đối tượng truy nã: 
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Tổ chức bắt, vận động đầu thú 31 đối tượng; số đối tượng truy nã hiện còn 

117 đối tượng, so với đầu năm 2018 giảm 02 đối tượng (117/119), tỉ lệ giảm 

1,6%. 

4. Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội 

a) Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự 

đô thị: 

- Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông và thực hiện quyết liệt 08 đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; lực lượng Công an đã tổ chức 40 

nghìn cuộc tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc 

giao thông trong những dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng 

diễn ra trên địa bàn; đã xử phạt 45.998 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn 

giao thông, nộp về ngân sách 52,9 tỷ đồng;  

- Chỉ đạo Công an thành phố tổ chức tốt công tác tuần tra phối hợp (từ 22 

giờ đêm đến sáng) giữa các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Hình sự, 

Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Trật tự, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ tại các 

tuyến, địa bàn trọng điểm; phát hiện, bắt hơn 37 vụ vận chuyển trái phép các 

chất ma túy, vận chuyển hàng cấm; phát hiện, ngăn chặn 05 vụ, 190 đối tượng 

có dấu hiệu đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Từ đó, tình hình an ninh trật tự, trật 

tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được bảo đảm; 

- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2017 đến ngày 01 tháng 11 năm 2018, trên địa 

bàn thành phố xảy ra 94 vụ tại nạn giao thông, làm chết 100 người, bị thương 33 

người; so cùng kỳ năm 2017 tăng 12 vụ (94/82), số người chết tăng 12 (100/88), 

số người bị thương giảm 05 (33/38). Gồm: 

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 94 vụ, làm chết 100 người, bị 

thương 33 người; so cùng kỳ năm 2017 tăng 09 vụ (94/85), số người chết tăng 

09 (100/91), số người bị thương giảm 05 (33/38); 

+ Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra, so cùng kỳ năm 2017 số vụ, 

số người chết giảm 03 (0/3), số người bị thương tương đương (0/0); 

+ Va chạm giao thông xảy ra 64 vụ, bị thương 79 người, so cùng kỳ năm 

2017 số vụ giảm 18 (64/82), bị thương giảm 36 (79/115). 

b) Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: 

- Tiếp nhận, giải quyết 31.980 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú với 

46.166 nhân khẩu; tiếp nhận, làm thủ tục cấp 106.314 căn cước công dân. 

- Kiểm tra 1.117 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê lưu trú, cầm đồ, 

massage, karaoke, vũ trường, quán bar,... phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 

234 trường hợp, số tiền 839,4 triệu đồng; Đội kiểm tra liên ngành 814 kiểm tra 

469 cơ sở, phát hiện, xử phạt 121 cơ sở vi phạm với số tiền 429 triệu đồng. 

- Thu hồi 22 súng tự chế, 74 công cụ hỗ trợ, 150 dao, mã tấu các loại do 

người dân và cơ quan, tổ chức giao nộp. Phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 
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03 trường hợp làm mất công cụ hỗ trợ, mua bán, tàng trữ công cụ hỗ trợ trái 

phép, số tiền 40 triệu đồng; xử phạt 05 vụ, 07 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử 

dụng pháo trái phép, số tiền 34,3 triệu đồng; thu giữ 298 viên pháo tròn, 80 ống 

pháo kim tuyến và 65 ống pháo xẹt tia lửa, 45 trái pháo nổ; đặc biệt, đã phát 

hiện, ngăn chặn kịp thời 04 đối tượng chuẩn bị vũ khí, công cụ hỗ trợ đến Đồng 

Nai để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, đã bắt, khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can về 

“tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và phương tiện kỹ thuật quân sự”, thu 

giữ 03 súng tự chế, 01 quả nổ, 01 côn nhị khúc, 04 dao, 02 ống tuýp sắt…Do 

làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nên trên địa bàn 

thành phố không xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án. 

5. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 

Chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ tuyệt đối an toàn Trại tạm giam, các 

Nhà tạm giữ; thực hiện nghiêm chế độ, chính sách đối với can, phạm nhân; tiếp 

tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa 

nhập cộng đồng; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp 

tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 45 phạm nhân và xét giảm 

hình phạt tại xã, phường, thị trấn cho 40 đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 

Mậu Tuất 2018, dịp Lễ 30 tháng 4 và 01 tháng 5. 

Bảo đảm an ninh trật tự 244 phiên tòa, áp giải ra tòa 357 bị cáo; dẫn giải 

702 người bị kết án phạt tù đến chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công an. 

Hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự 09 vụ.  

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Nhìn chung, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và chính quyền địa 

phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ thị, chương trình, kế 

hoạch của Thành ủy Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ những tháng đầu năm. Đặc biệt, đã ban 

hành nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, các hoạt 

động, lễ hội diễn ra trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về 

kinh tế, môi trường, ma túy, tệ nạn xã hội được chỉ đạo quyết liệt; tập trung triệt 

xóa nhiều nhóm, đối tượng cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê. Từ đó tỷ lệ 

điều tra phá án đạt tỷ lệ cao 96,91%, trọng án đạt 100%; khám phá nhanh 9/9 vụ 

trọng án, bắt 10 đối tượng; nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 

sâu như: Hủy hoại tài sản giảm 41%, giết người giảm 25%, cướp giật tài sản 

giảm 25,9%, cưỡng đoạt tài sản giảm 20%, cố ý gây thương tích giảm 16,67 %, 

trộm cắp tài sản giảm 2,6%. Công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; xây dựng, củng cố nhiều mô hình 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước về an 

ninh, trật tự được tăng cường và hiệu quả hơn, tình hình an ninh, trật tự ổn định, 

góp phần tạo sự chuyển biến tích cực hơn về trật tự xã hội. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần 

khắc phục như: Công tác nắm, dự báo tình hình hoạt động của tội phạm, công 

tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội từng lúc, từng nơi chưa kịp 
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thời; tội phạm trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội 

phạm; tệ nạn xã hội như: Đánh bài, đá gà, số đề,… còn xảy ra phổ biến nhất là 

tại các địa bàn nông thôn, địa bàn giáp ranh. Công tác quản lý ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện, nhiều nơi còn hành chính, hiệu quả phòng ngừa, phát hiện 

chưa cao. Tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tăng cả 

số vụ phạm tội 19,2% và số người nghiện 16,4%; tai nạn giao thông tăng so với 

cùng kỳ. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 

1. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trọng tâm là quán triệt sâu rộng 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 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội 

phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 130/KH-

UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 

48-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương trình phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, 

mại dâm và phòng, chống mua bán người; Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, 

phức tạp về trật tự an toàn xã hội; Đề án phòng, chống ma túy và phải được cụ 

thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương.  

2. Chủ động nắm chắc hoạt động của các loại tội phạm, triển khai quyết 

liệt các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp nổi 

lên về tội phạm và trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tiếp tục các 

đợt cao điểm tấn công tội phạm theo chuyên đề; tập trung đấu tranh mạnh với tội 

phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao; hoạt 

động của các nhóm thanh, thiếu niên, băng nhóm tội phạm cho vay lãi nặng, siết 

nợ, đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, tội 

phạm; triển khai các giải pháp phòng ngừa tội phạm do nguyên nhân xã hội, 

nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, 

truy tố, xét xử tội phạm và tổ chức xét xử lưu động những vụ án điểm nhằm răn 

đe, giáo dục, tuyên truyền trong quần chúng nhân dân.  

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cấp 

các ngành và nhân dân chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác và tham gia đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng chức năng trong đấu 

tranh phòng, chống tội phạm. 

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 

các chương trình, quy chế, kế hoạch đã ký kết về công tác phòng, chống tội 

phạm. Định kỳ rà soát, sơ kết, tổng kết, đánh giá, nâng cao hiệu quả công tác 
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phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; nội dung, định hướng phối hợp 

thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình mới và gắn liền với 

cơ chế đảm bảo thực hiện. 

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã 

hội, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm chủ động phòng 

ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân 

hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị 

trường, đất đai, môi trường, lao động, quản lý các ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý người nước ngoài, 

quản lý mạng viễn thông, Internet... không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm 

tội.  

6. Lực lượng Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp 

tiếp tục phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án 

đúng quy định của pháp luật; lựa chọn các vụ án điểm gây bức xúc trong dư luận 

để đưa ra xét xử công khai trước nhân dân nhằm tuyên truyền, giáo dục răn đe 

tội phạm. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn 

thành phố của Ủy ban nhân dân thành phố./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. TU, TT. HĐND TP; 

- Đại biểu HĐND TP; 

- UBND TP (1A); 

- UBMTTQVN TP; 

- TAND TP; Viện KSND TP; 

- Sở, ban, ngành TP;    

- UBND quận, huyện; 

- VP UBND TP (3EA); 
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