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     Số: 155/BC-UBND        Cần Thơ, ngày 02 tháng 7 năm 2019 

 
BÁO CÁO 

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

06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019  

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

  

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức kỳ họp thứ 13 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 6 tháng đầu 

năm 2019, cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

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

 a) Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 26 tháng 02 năm 2019 của 

Ban Thường vụ 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 

2019. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về công 

tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 

tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về 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; Kết luận số 44-

KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2014 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình 

mới; các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, 

phòng, chống mua bán người; Đề án phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa 

bàn thành phố; Đề án 2 về phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm 

xuyên quốc gia; Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn thành phố; 

b) Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018; 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018; Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng; Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi 

phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch thực hiện Dự án 

“Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”; Kế 

hoạch triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
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nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác 

phòng, chống mua bán người; ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26 tháng 4 

năm 2019 về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường trong tình hình mới;  

c) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 thành phố ban hành Quyết định số 110/QĐ-BCĐ 

ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc thành lập Hội đồng thẩm định công tác chuyển 

hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; Quyết định số 26/QĐ-

BCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2019 về việc công nhận phường, xã, thị trấn đạt tiêu chí 

chuyển hóa về trật tự, an toàn xã hội. Ban Chỉ đạo 138 thành phố xét công nhận xã 

Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chí chuyển hóa địa 

bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2018; tiếp tục lựa chọn 09 địa 

bàn phường, xã, thị trấn thực hiện công tác chuyển hóa năm 2019. Ban Chỉ đạo 138 

quận, huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai kế hoạch đảm bảo 

an ninh trật tự, lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, sơ kết, ký 

kết quy chế phối hợp địa bàn giáp ranh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

địa phương và Chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những nội dung và chương trình hành động 

cụ thể. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng 

nhân dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.  

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

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2019 

của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 

22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

tình hình mới; ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 về 

việc thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 

về “Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, Nhà 

trường trong tình hình mới”; Đề nghị Bộ Công an đưa ra khỏi danh sách xã, thị trấn 

trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự năm 2019 (xã Xuân Thắng, Thị trấn Thới Lai 

thuộc huyện Thới Lai; xã Thạnh Phú, xã Thới Xuân, Thị trấn Cờ Đỏ thuộc huyện 

Cờ Đỏ; thị trấn Vĩnh Thạnh, thị trấn Thạnh An thuộc huyện Vĩnh Thạnh); 

b) Chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và 

triển khai Kế hoạch năm 2019, tổng kết 10 năm tổ chức Diễn đàn “Công an lắng 

nghe ý kiến nhân dân” (2008 - 2018), sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối 

hợp số 102/CTr-CATP-MTTQ và Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 

(giai đoạn 2013-2018), 02 năm phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng 

nông thôn mới” trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Hội nghị tổng kết công tác xây 

dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 

năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019; tham dự Hội nghị trực tuyến do Bộ 

Công an tổ chức về sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-

MTTQ về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình 

mới, 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28; sơ kết 02 
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năm thực hiện Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về thực hiện Công 

tác dân vận; 

c) Chỉ đạo ngành Công an thành phố tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý 

kiến nhân dân” năm 2019 (kết quả, tổ chức được 01 diễn đàn cấp quận và 18 diễn 

đàn cấp phường), có 3.019 lượt người dân tham dự và đóng góp 339 ý kiến cho lực 

lượng Công an; 

d) Phát động 1.129 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký xây dựng đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về 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”; 

đ) Chỉ đạo Công an thành phố tổ chức rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng, 

nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, đã thanh loại 11 mô hình không đạt hiệu 

quả; sáp nhập 05 mô hình; xây dựng mới 03 mô hình, nhân rộng 08 mô hình. Hiện 

tại, đã và đang thực hiện 26 mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh, trật tự 

và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy có hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình: 

“Camera phòng, chống tội phạm” (còn gọi là Camera an ninh), đã lắp đặt được 

2.445 Camera với số tiền trên 13 tỷ đồng, giúp lực lượng Công an tiến hành điều 

tra xử lý 216 vụ với 229 đối tượng; mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm 

và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”, mô hình “Kiểm tra an toàn phòng cháy, 

chữa cháy - 12 tháng 1”; mô hình: “Vận động, giáo dục đối tượng tù tha không tái 

phạm tội”, mô hình: “Đảm bảo an ninh trật tự trong đồng bào tôn giáo”,... 

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

Chỉ đạo lực lượng Công an triển khai đồng bộ quyết liệt, có hiệu quả các Kế 

hoạch của Bộ Công an, Thành ủy Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố; áp dụng 

đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; mở 03 đợt cao 

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

2019; cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát 

và Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố…Từ đó, tình hình 

an ninh chính trị trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục được giữ vững ổn định, 

không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, 

mục tiêu trọng điểm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, giải quyết nhanh 

chóng, dứt điểm ngay từ cơ sở các vụ việc có nguy cơ trở thành “điểm nóng” có 

nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, 

các hoạt động lễ, hội diễn ra trên địa bàn thành phố. 

a) Tội phạm về trật tự xã hội: 

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguyên 

nhân gây án chủ yếu do mâu thuẫn nhất thời, liên quan rượu bia, ma túy, quan hệ 

tình cảm nam nữ; thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, sử dụng hung khí nguy hiểm 

trong giải quyết mâu thuẫn, trả thù lẫn nhau; tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh 

bạc vẫn còn xảy ra ở địa bàn nông thôn, địa bàn giáp ranh. Khởi tố mới 196 vụ, 278 

bị can so với cùng kỳ tăng 31 vụ (tăng 18,79%). Tội phạm giết người 09 vụ, tăng 

02 vụ (tăng 28,57%); cố ý gây thương tích 37 vụ, giảm 11 vụ (giảm 22,9%). Nhóm 

tội phạm xâm phạm trẻ em có chiều hướng giảm, cụ thể: hiếp dâm người dưới 16 

tuổi 01 vụ, giảm 03 vụ (giảm 25%); dâm ô với người dưới 16 tuổi 01 vụ, giảm 01 
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vụ (giảm 50%); hiếp dâm 01 vụ, tương đương so với cùng kỳ; 

b) Tội phạm xâm phạm về sở hữu, kinh tế:  

Tội phạm xâm phạm về sở hữu, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản tiếp tục tăng 

và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm; tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn còn 

xảy ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

thông qua Internet và mạng xã hội. Khởi tố mới 241 vụ, 185 bị can so với cùng kỳ 

tăng 16 vụ (tăng 7,1%), điển hình một số tội danh như: Trộm cắp tài sản 169 vụ, tăng 

10 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 30 vụ, tăng 10 vụ so với cùng kỳ; một số loại tội 

phạm nguy hiểm giảm như: cướp giật tài sản 10 vụ, giảm 14 vụ; cướp tài sản giảm 

02 vụ, tương đương so với cùng kỳ; 

c) Tội phạm về ma túy: 

Tội phạm ma túy có xu hướng trẻ hóa, số người sử dụng ma túy tổng hợp 

ngày càng tăng chiếm 67,9% số người nghiện. Số người sử dụng ma túy bị phát 

hiện đa số đều sử dụng ma túy tổng hợp thay vì sử dụng heroin như trước đây. Trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ chưa phát hiện đường dây mua bán ma túy lớn, chủ yếu 

là nhỏ lẻ, nguồn ma túy được vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực 

biên giới Tây Nam nhưng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều 

lĩnh; tình trạng sử dụng ma túy trong thanh, thiếu niên tại vũ trường, quán bar diễn 

biến phức tạp 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. Khởi tố mới 139 vụ, 

191 bị can, tăng 16 vụ (tăng 13%) so với cùng kỳ; 

d) Tội phạm về tham nhũng, chức vụ:  

Tình hình tội phạm tham ô, tham nhũng diễn biến phức tạp, nhất là trên các 

lĩnh vực đất đai, quản lý vốn và tài sản một số cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, 

doanh nghiệp tư nhân. Khởi tố mới 03 vụ, 05 bị can về tội tham ô tài sản, tăng 03 

vụ so với cùng kỳ, gồm: Vụ tham ô tài sản xảy ra tại Trạm thu phí BOT - T1 trên 

địa bàn quận Ô Môn; vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn 

GSA MENTAl chi nhánh Ninh Kiều, Cần Thơ; vụ tham ô tài sản tại văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất đai xảy ra trên địa bàn quận Ô Môn; khởi tố bổ sung 03 

bị can về hành vi tham ô tài sản tại trại giống nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh 

Thạnh; 

đ) Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: 

- Tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm 

chủ yếu là trong xử lý nước thải, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, xả nước 

thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường; sản xuất, mua bán thực phẩm không rõ 

nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng chất cấm trong chế 

biến thực phẩm. Kiểm tra, phát hiện 80 vụ vi phạm, so với cùng kỳ phát hiện ít 

hơn 83 vụ (an toàn thực phẩm 50 vụ, môi trường 22 vụ, tài nguyên 04 vụ và lĩnh 

vực khác 04 vụ); nhắc nhở cho làm cam kết khắc phục 05 vụ, xử phạt vi phạm 

hành chính 69 vụ, với số tiền 950,7 triệu đồng; buộc tiêu hủy 4,3 tấn thực phẩm 

các loại, buộc kiểm dịch lại 11.229 con gia súc, gia cầm, 1,2 tấn thực phẩm theo 
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quy định. Khởi tố 01 vụ, 01 bị can về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản (dùng 

xung điện khai thác thủy sản) trên địa bàn quận Bình Thủy; 

- Đáng chú ý, ngày 18 tháng 5 năm 2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi bắt đầu 

xuất hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đến nay phát hiện 17 hộ chăn nuôi thuộc 

07 xã, phường của 04 quận, huyện có lợn bị nhiễm bệnh, gồm: phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều; phường Long Hòa, quận Bình Thủy; phường Phú Thứ, Thường 

Thạnh, Hưng Thạnh, quận Cái Răng; xã Giai Xuân, Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. 

Tổng số lợn trong ổ dịch là 672 con, số bệnh là 214 con, chết 73 con, tiêu hủy 672 

con với trọng lượng 28,4 tấn. Cơ quan chức năng của thành phố tiến hành nắm chặt 

tình hình; khẩn trương tiêu hủy số lợn chết, tiêu độc, khử trùng tại các vùng dịch, 

vùng đệm trong bán kính 3 km tại nơi xảy ra dịch bệnh; tăng cường kiểm soát các 

phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm tại trạm kiểm dịch lưu động, các cửa ngõ 

vào địa bàn thành phố; triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn nhằm hạn chế 

đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh. 

e) Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: Khởi tố mới 01 bị can về tội che 

dấu tội phạm tương đương so với cùng kỳ; 

g) Tình hình liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”:  

Thời gian qua các nhóm, đối tượng hoạt động tín dụng đen từ địa phương 

khác đến thành phố bị tấn công, triệt phá quyết liệt nên đã co cụm không dám hoạt 

động công khai, một số đối tượng đã chuyển hoạt động sang địa phương khác; các tờ 

rơi, tờ bướm, tờ gấp, danh thiếp có nội dung quảng cáo cho vay tiền không còn xuất 

hiện tại các tường rào, cây xanh, cột điện, nơi công cộng, tuy nhiên, vi phạm pháp 

luật liên quan “tín dụng đen” tiềm ẩn phức tạp và có biểu hiện tái diễn, số nhóm đối 

tượng từ các tỉnh, thành ngoài Bắc vào hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn vẫn 

còn. Hiện đang quản lý 02 công ty, 02 văn phòng đại diện với 25 nhân viên kinh 

doanh dịch vụ đòi nợ thuê; 07 công ty với 28 đối tượng; 10 nhóm 54 đối tượng hoạt 

động cho vay lãi nặng. 

h) Công tác bắt, vận động đối tượng truy nã:  

Đối tượng năm 2018 chuyển sang 138 đối tượng, đối tượng mới phát sinh 28 

(tổng số 166 đối tượng), đã tổ chức bắt, vận động đầu thú 22 đối tượng, số đối 

tượng truy nã hiện còn 144 đối tượng. 

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

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

thị: 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Đã thực hiện quyết liệt 01 

cao điểm, 03 chuyên đề; tổ chức trên 26 nghìn cuộc tuần tra kiểm soát, 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; xử phạt 29.099 trường hợp vi phạm về trật tự an 

toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, nộp về ngân sách 24,9 tỷ đồng; 

- Duy trì công tác tuần tra phối hợp giữa các lực lượng Cảnh sát Giao thông, 

Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Trật tự từ 22 giờ đêm đến sáng, kết 

hợp sử dụng chó nghiệp vụ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó đã phát hiện 
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12 vụ, bắt 18 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy; 01 vụ trộm, 

02 đối tượng; 01 vụ gây rối trật tự công cộng, bắt 03 đối tượng; 03 vụ mang theo 

hung khí, bắt 05 đối tượng; 13 phương tiện vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn 

chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Từ đó, tình hình an ninh trật tự, trật tự an 

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

- Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 53 vụ, làm chết 57 người, bị thương 

15 người; so cùng kỳ năm 2018 tăng 07 vụ, số người chết tăng 10, số người bị 

thương tăng 02; 

- Tai nạn giao thông đường thủy: Không xảy ra, tương đương so với cùng kỳ. 

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

- Tiếp nhận, giải quyết 8.325 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú với 5.395 

nhân khẩu; tiếp nhận, làm thủ tục cấp 36.977 hồ sơ căn cước công dân; 

- Kiểm tra 287 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 42 

trường hợp, số tiền 90,3 triệu đồng; Đội kiểm tra liên ngành 814 kiểm tra 26 cơ sở, 

phát hiện, xử phạt 07 cơ sở vi phạm với số tiền 67,75 triệu đồng; 

- Tổ chức thu hồi 55 loại súng các loại (02 súng AK, 02 súng Colt, 21 

súng bắn đạn cao su, 22 súng tự chế, 04 súng hơi, 02 súng dài, 01 súng ngắn 

Z65, 01 súng rulo), 14 dùi cui, 01 khóa số 8, 08 áo giáp, 05 bình xịt hơi cay, 379 

viên đạn, 01 đầu đạn DKZ do người dân và cơ quan, tổ chức giao nộp. Phát hiện, 

xử phạt vi phạm hành chính 02 trường hợp làm mất, tàng trữ công cụ hỗ trợ và 

sử dụng trái phép chất ma túy, số tiền 32,25 triệu đồng;  xử phạt 03 trường hợp 

tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, số tiền 10,5 triệu đồng, thu giữ 93 viên pháo 

các loại, vận động các chủ cơ sở giao nộp 155 súng nhựa đồ chơi và 30 kiếm 

nhựa đồ chơi. 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.  

c) Công tác phòng cháy, chữa cháy:  

- Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy 1.666 lượt cơ sở, có 4.170 kiến 

nghị cơ sở khắc phục các thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy, so với cùng kỳ 

tăng 224 lượt. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa 

cháy 21 cơ sở với tổng số tiền là 104.500.000 đồng; 

- Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 45 vụ cháy, 

không gây thiệt hại về người, gây thiệt hại tài sản 896 triệu đồng, so với cùng kỳ 

năm 2018 tăng 40 vụ cháy, giảm 01 người chết; không xảy ra vụ nổ, so với cùng 

kỳ tương đương. 

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 án cho 25 phạm nhân; xét tha tù trước thời hạn có điều kiện 15 phạm nhân. 

Bảo đảm an ninh trật tự 179 phiên tòa, áp giải ra tòa 222 bị cáo, dẫn giải 454 người 
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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 02 vụ.  

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Nhìn chung, các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã 

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. Từ 

đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân 

trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. 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 đấu tranh với hoạt động cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê; 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. 

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

khắc phục như:  

a) Tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng không có việc làm tụ tập đêm khuya 

gây mất an ninh trật tự. Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, số 

người nghiện ma túy tăng. Từ đó, phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội; 

b) Sự sơ hở, mất cảnh giác và thiếu hiểu biết của người dân đã tạo điều kiện 

cho tội phạm gia tăng, nhất là tội phạm lừa đảo qua mạng; 

c) Ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản và tham gia phòng ngừa, tố giác tội 

phạm của một bộ phận người dân chưa cao; chưa thật sự chủ động hợp tác với lực 

lượng Công an. Từ đó, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế 

nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình 

hình mới; 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; các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp 

luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 26 tháng 02 

năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy 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 2019; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cường 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 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 
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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. Đồng thời, tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị 

trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

2. Chủ động, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình tội phạm, tệ 

nạn xã hội, 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, tội phạm kinh tế, môi trường. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, quản 

lý, đấu tranh với các hoạt động hình thành băng nhóm tội phạm, cương quyết trấn 

áp tội phạm cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng, chống 

người thi hành công vụ; triển khai các giải pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa 

nghiệp vụ, hạn chế nguyên nhân xã hội dẫn hành vi phạm tội, 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, đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

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, 

nhất là phổ biến các phương thức, thủ đoạn, hành vi phạm tội mới để nhân dân cảnh 

giác, tiếp tục nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, gương điển 

hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, động viên người có thành tích trong tố giác, đấu 

tranh, trấn áp tội phạm. Tập trung xây dựng, triển khai các kế hoạch chuyển hóa địa 

bàn phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, 

bệnh viện an toàn về an ninh trật tự.  

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. Định kỳ rà soát, sơ kết, tổng kết, đánh 

giá, nâng cao hiệu quả công tác 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. Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư 

liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 

12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản hướng dẫn 
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liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. 

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 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 

2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ./. 

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 123/BC-UBND ngày 10 tháng 6 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
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