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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng  

đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

  

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức kỳ họp thứ 8 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 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 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; 

 b) Ủy ban nhân dân thành phố 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; Kế hoạch triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm 

sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng; 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; 

c) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 thành phố ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 

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 
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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; 

d) Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2017 và 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. Phối hợp với Viện khoa học hình sự, 

Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn công tác kỹ thuật hình 

sự cho các tỉnh, thành phía Nam tổ chức tại thành phố Cần Thơ.  

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

Chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương phối hợp tổ chức 

nhiều hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, 

phù hợp với từng địa bàn, khu vực, đối tượng. Kết quả cụ thể như sau:  

a) Công an thành phố phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 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 có 

1.200 lượt người tham dự. Thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc. Xét công nhận 1.100 cơ quan doanh nghiệp, nhà trường 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 67 xã, phường, thị trấn đạt tiêu 

chuẩn “3 không” và 12 phường, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “2 không”. Nhân 

rộng 33 mô hình “Dân vận khéo”, 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”; mô hình “Cổng rào an ninh trật tự’’; mô hình “Camera an 

ninh”; 

 b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành 

đoàn thể tuyên truyền giáo dục về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán trở về, công tác phòng ngừa, quản lý và hỗ trợ người 

nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng được 134 cuộc có 3.876 lượt người dự; phát 

3.900 tờ bướm về phòng, chống ma túy, mại dâm cho các phường, xã, thị trấn. 

Qua đó, đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động cũng như trong cộng đồng dân cư; 

 c) Sở Tư pháp đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm được 4.078 cuộc với 168.671 lượt 

người dự. Trợ giúp pháp lý miễn phí 29 vụ việc cho người chưa thành niên liên 

quan đến ma túy; 

d) Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 

phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, 

vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên 

nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội; đồng thời, lồng nghép nội dung Chương trình phòng, chống tội phạm vào 
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chương trình giảng dạy. Tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động 

đăng ký thực hiện cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Phối hợp với 

Công an thành phố tổ chức tổng điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng bạo lực 

học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ 

năm 2011 đến nay. Thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, giáo dục 

học sinh, sinh viên cách sử dụng mạng Internet an toàn, ngăn ngừa tình trạng bị 

kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vi phạm pháp luật;  

đ) Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm 

tốt công tác định hướng báo, đài địa phương phối hợp tuyên truyền theo từng 

chuyên đề với các chuyên mục, chuyên trang, phóng sự phản ánh về công tác 

phòng, chống tội phạm, giáo dục ý thức pháp luật, cảnh báo về tình hình tội 

phạm, phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, biểu dương điển hình gương người 

tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. Từ đó, góp phần lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao tinh 

thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm; 

e) Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập 

Tổ xử lý điểm nóng và giải quyết các vấn đề phát sinh tại các Trạm thu phí BOT 

trên địa bàn thành phố. Phối hợp tuyên truyền, vận động các phương tiện tham 

gia giao thông chấp hành các quy định pháp luật và và thực hiện nghĩa vụ công 

dân khi lưu thông qua các Trạm thu phí. Thường xuyên phân công, bố trí lực 

lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các bến xe, bến tàu, các 

hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện trên địa bàn thành phố; 

g) Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Đã tổ chức 09 cuộc 

thanh tra, kiểm tra đối với 23 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố. Kết 

quả, có 03 cuộc thanh tra, kiểm tra có kết luận, hiện còn 06 cuộc đang thực hiện; 

h) Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thường 

xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động 

của các loại tội phạm thông qua việc thực hành quyền công tố tại các phiên tòa 

để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tham gia đấu tranh với các loại 

tội phạm, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; đồng thời, phối hợp chọn 

án điểm để đưa ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội 

phạm;  

i) Cục Hải quan thành phố đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, người khai hải 

quan, người nộp thuế trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

soát, quản lý địa bàn để chủ động phòng ngừa tội phạm; 

k) Hội Người cao tuổi thành phố thường xuyên lồng ghép các hoạt động, 

các cuộc họp định kỳ, sinh hoạt của 806 Câu lạc bộ tuyên truyền các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải 947 vụ, hòa giải thành 180 vụ; 
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l) Báo Cần Thơ đã đăng tải 80 bài tuyên truyền dưới nhiều hình thức như 

bài phản ánh, bài qua đơn, câu chuyện cảnh giác…; phối hợp với Công an thành 

phố đăng tải 48 bài viết trên trang An ninh thành phố, Báo Cần Thơ về tình hình 

an ninh trật tự. Đăng tải nhiều bài phản ánh tình hình, kết quả công tác phòng, 

chống tội phạm cũng như những chiến công của lực lượng Công an thành phố 

trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; biểu 

dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc… Qua đó, đã kịp thời thông tin, góp phần định hướng dư luận xã hội. 

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

a) Tình hình tội phạm: 

- Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên 

là hoạt động của 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 diễn biến phức tạp, thủ đoạn hết sức tinh vi, có tổ chức, phối hợp chặt 

chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài với các đối tượng trong nước để thực 

hiện hành vi phạm tội. Qua công tác đấu tranh của lực lượng Công an cho thấy: 

Tội phạm giết người tương đương so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do 

mâu thuẫn, thù tức cá nhân, bộc phát trong sinh hoạt, liên quan rượu, bia; tội 

phạm trộm cắp tài sản (giảm 10%), cướp giật tài sản (tương đương so với cùng 

kỳ), cố ý gây thương tích (giảm 22,2%), hiếp dâm trẻ em (giảm 33,33%) nhưng 

vẫn còn diễn biến phức tạp; tội phạm cờ bạc giảm 7,5% nhưng vẫn còn diễn ra 

nhiều nơi với nhiều hình thức; 

- Tội phạm kinh tế tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nổi lên là hoạt động 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, sử dụng 

trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại lớn, 

ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyền lợi người tiêu 

dùng. Điển hình là trong lĩnh vực thuế, hóa đơn giá trị gia tăng, lợi dụng việc kê 

khai khấu trừ thuế, đối tượng đã 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; 

- Tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp, tăng cả số vụ phạm tội (tăng 

11,9% so với cùng kỳ năm 2017) và số người nghiện (tăng 19,8% so với cùng 

kỳ năm 2017). Tình trạng ma túy học đường diễn biến phức tạp hơn. Công tác 

vận động người nghiện tự nguyện tham gia điều trị nghiện bằng uống 

Methadone hiệu quả chưa cao; 

- Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ 

yếu là vi phạm trong xử lý chất 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. 
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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 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật 

về cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen trên địa bàn thành phố 

(từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 26 tháng 6 năm 2018); phát hiện, triệt phá nhiều 

vụ án, vụ việc lớn được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương khen 

thưởng, đánh giá cao..., Kết quả cụ thể như sau (theo số liệu thống kê của Công 

an thành phố từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018): 

a) Phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội: 

- Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: Xảy ra 178 vụ, so cùng kỳ năm 2017 

giảm 16 vụ (178/194); điều tra làm rõ 172 vụ; bắt, xử lý 226 đối tượng, tỷ lệ phá 

án 96,62% (số vụ giảm 8,24% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: 

+ Trọng án: Xảy ra 07 vụ, so với cùng kỳ năm 2017 giảm 02 vụ (7/9), 

điều tra làm rõ 07 vụ, bắt, xử lý 08 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%; 

+ Thường án: Xảy ra 171 vụ, so cùng kỳ năm 2017 giảm 14 vụ (171/185); 

điều tra làm rõ 165 vụ, 219 đối tượng, đạt tỷ lệ 96,5%. 

Nổi bật, đã triệt xóa 08 nhóm, 29 đối tượng cho 423 người dân vay lãi 

nặng từ 15% đến 30% (có trường hợp lên đến 60%), với tổng số tiền cho vay 

trên 2,1 tỷ đồng; đấu tranh, xử lý 04 vụ, 05 đối tượng đòi nợ, siết nợ; tháo gỡ 

hơn 20 nghìn tờ rơi, tờ bướm, tờ gấp có nội dung quảng cáo cho vay tại nơi công 

cộng. 

- Tệ nạn xã hội: Triệt phá, xử lý 589 vụ, 2.480 đối tượng đánh bạc, so 

cùng kỳ năm 2017 giảm 48 vụ (589/637), khởi tố 21 vụ, 109 đối tượng, xử phạt 

vi phạm hành chính 221 vụ, 732 đối tượng, số tiền 1,51 tỷ đồng, số còn lại nhắc 

nhở, giáo dục địa phương. 

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

công nghệ cao: 

- Triệt phá 04 vụ, bắt 30 đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện 

hành vi phạm tội, gồm: 02 vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, 01 vụ sử dụng phần mềm ứng 

dụng WhatsApp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 01 vụ đánh bạc bằng hình thức cá 

độ bóng đá qua mạng internet; 

- Phát hiện, xử lý 200 vụ, 190 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý 

kinh tế, so cùng kỳ năm 2017 phát hiện nhiều hơn 48 vụ (200/152); khởi tố 19 

vụ, 17 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 159 vụ, 166 đối tượng, số tiền 

trên 3,6 tỷ đồng. 

* Điển hình: Công an thành phố đã triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ 

cao để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bắt 07 đối tượng có liên quan (trong 

đó có 04 đối tượng quốc tịch nước ngoài, 03 đối tượng quốc tịch Việt Nam) do 
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đối tượng Chong Ngai Fong, sinh năm 1976, quốc tịch Singapore cầm đầu (đây 

loại tội phạm có phương thức thủ đoạn tinh vi và là lần đầu xuất hiện tại Đồng 

bằng sông Cửu Long); thu giữ 19,7 triệu đồng, 01 bộ thiết bị đọc thông tin thẻ 

ATM, 07 thẻ ATM của các ngân hàng trong và ngoài nước, 06 mắt camera, 19 

mạch điện tử, 02 đầu nạp từ, 04 laptop, 195 biên lai giao dịch ngân hàng và cùng 

một số tang vật có liên quan, với số tiền chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng của 76 bị 

hại tại các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và thành phố Cần Thơ; đã khởi tố vụ án, 

khởi tố 07 bị can. 

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

 Triệt phá 216 vụ, 316 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma 

túy, trồng cây cần sa, so cùng kỳ năm 2017 triệt phá nhiều hơn 23 vụ (216/193), 

thu 21,6263 gram heroin, 365,3829 gram ma túy tổng hợp, 777,0971 gram cần 

sa khô, 0,522 gram cỏ Mỹ; khởi tố 128 vụ, 187 đối tượng; xử phạt vi phạm hành 

chính 32 vụ, 71 đối tượng, số tiền 104,5 triệu đồng. 

* Điển hình:  

- Rạng sáng ngày 01 tháng 01 năm 2018, Công an thành phố đã chỉ đạo 

120 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 

Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 

hội, Cảnh sát giao thông, Công an quận Ninh Kiều kiểm tra đột xuất quán Bar 

No.1 (Vũ trường V18 cũ) tại đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh 

Kiều; tiến hành test nhanh 297 đối tượng đang có mặt tại quán Bar, phát hiện 64 

đối tượng dương tính với chất ma túy, thu giữ 3,7971 gram ma túy tổng hợp, 18 

bình hút shisha, 40 xe ô tô, mô tô, cùng một số tang vật có liên quan; xử phạt vi 

phạm hành chính 53 đối tượng và quán Bar, số tiền 59,75 triệu đồng, vụ việc 

tiếp tục điều tra mở rộng; 

- Ngày 01 tháng 01 năm 2018, Công an thành phố triệt phá chuyên án bí 

số 127N “mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”, bắt 09 đối 

tượng do Tô Thành Nghiệp, sinh năm 1992; địa chỉ: số 192/62, đường Phan 

Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cầm đầu, thu 

giữ 66,3879 gram ma túy tổng hợp, 12 điện thoại di động, 05 xe mô tô và 117 

triệu đồng; khởi tố 09 đối tượng. 

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

 Phát hiện 171 vụ vi phạm các quy định về môi trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, so cùng kỳ năm 2017 phát hiện ít hơn 50 vụ (171/221). Xử phạt 106 

vụ vi phạm trên lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm, với số tiền trên 1,4 tỷ đồng, 

buộc tiêu hủy trên 10,4 tấn mì, 43 kg tàu hủ ky có chứa hàn the...; 57 vụ vi phạm 

các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với số tiền 3,7 tỷ đồng, tịch thu 

3.130 m3 cát.  

* Điển hình: Công an thành phố kiểm tra cơ sở sản xuất mì Tân Thành, do 

bà Lê Thị Ngọc Diễm, sinh năm 1978, cư trú tại phường Hưng Lợi, quận Ninh 

Kiều làm chủ, phát hiện, buộc tiêu hủy 10,2 tấn mì thành phẩm có chứa hàn the 

và 38 kg hóa chất. 
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đ) Công tác bắt, vận động đối tượng truy nã; tiếp nhận, giải quyết tố giác 

tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: 

- Bắt, vận động đầu thú 28 đối tượng có lệnh truy nã; số đối tượng truy nã 

hiện còn 119 đối tượng (nguy hiểm 35 đối tượng, đặc biệt nguy hiểm 47 đối 

tượng); 

- Đã tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, giải quyết 677/952 tin tố giác tin báo 

về tội phạm và kiến nghị khởi tố (trong đó: khởi tố vụ án hình sự 324 tin, không 

khởi tố 289 tin, tạm dừng đình chỉ 64 tin), số còn lại đang tiếp tục xác minh, xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

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: 

- Trật tự, an toàn giao thông:  

+ Tham mưu Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 

18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố 

Cần Thơ, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Cần Thơ,... xây dựng 20 phóng sự về 

công tác kiểm tra, đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông tại các bến thủy 

nội địa, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy tại khu vực chợ 

nổi Cái Răng, công tác kiểm tra đối với các du thuyền hoạt động tại bến Ninh 

Kiều, gương điển hình của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy trong việc 

thực hiện công tác bảo vệ các hoạt động đầu Xuân... Tổ chức 1.523 cuộc tuyên 

truyền Luật giao thông đường bộ, đường thủy và các văn bản liên quan tại các 

cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nơi tiếp công dân,... có 235.155 lượt người 

dự, phát 10.027 tờ bướm, tờ rơi, 220 mũ bảo hiểm, 150 áo phao...; 

- Tai nạn giao thông: Xảy ra tổng cộng 45 vụ, làm chết 46 người, bị thương 

12 người; so cùng kỳ năm 2017 giảm 01 vụ (45/46), số người chết giảm 02 

(46/48), số người bị thương giảm 05 (12/17). Cụ thể: 

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông nghiêm 

trọng, làm chết 46 người, bị thương 12 người; so cùng kỳ năm 2017 tăng 02 vụ 

(45/43), số người chết tăng 01 (46/45), số người bị thương giảm 04 (12/16); 

+ 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 giảm 01 (0/1). 

Ngoài ra, xảy ra 41 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 54 người. 

- Trật tự công cộng, trật tự đô thị: Chỉ đạo lực lượng Công an có các giải 

pháp lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, xử lý nghiêm những hành vi cố ý 

lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Kết quả: tổ chức 3.091 cuộc tuần tra kiểm soát 

lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, qua đó đã nhắc nhở, cho cam kết 8.977 
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trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 2.860 trường hợp về hành vi 

cố ý lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, nộp về ngân sách trên 01 tỷ đồng; tổ chức 

3.091 cuộc tuần tra kiểm soát lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, qua đó đã 

nhắc nhở, cho cam kết 8.977 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 

2.860 trường hợp về hành vi cố ý lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, nộp về ngân 

sách trên 01 tỷ đồng. 

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

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh có điều kiện. Kiểm tra 463 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê 

lưu trú, cầm đồ, massage, karaoke... phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 111 

trường hợp, số tiền 298,5 triệu đồng; 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, cấp Căn cước công dân 

cho công dân và triển khai thực hiện Dự án hệ thống thông tin nhân hộ khẩu đạt 

yêu cầu kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh có điều kiện có điều kiện về an ninh trật tự. Đã thu hồi 04 vũ khí quân 

dụng (02 súng Colt 45, 01 súng K59, 01 súng K54), 49 công cụ hỗ trợ do người 

dân và tổ chức giao nộp.  

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, dịp 

Lễ 30 tháng 4 và 01 tháng 5. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, các sở, ban, ngành, đoàn thể và 

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. Từ đó phạm pháp hình sự được kiềm chế, điều 

tra phá án đạt tỷ lệ cao 96,62 % (giảm 8,24% so với cùng kỳ năm 2017), trọng 

án đạt 100%; khám phá nhanh 7/7 vụ trọng án, bắt 08 đối tượng; công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy, tệ nạn xã hội được 

chỉ đạo quyết liệt; trung tập triệt xóa nhiều nhóm, đối tượng 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, 
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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 

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. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

1. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp 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 chỉ thị, nghị quyết, 

chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương.  

2. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến 

nhân dân” giai đoạn 2008 - 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Hội nghị Sơ 

kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW ngày 01 

tháng 8 năm 2013 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ. 

3. 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, nhất là 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.  

 7. 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 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2018 trên địa bàn thành phố của Ủy ban nhân dân thành phố./. 

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 08 tháng 6 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. TU, TT. HĐND TP; 

- Đại biểu HĐND TP; 

- UBND TP (1ABCDEG); 

- UBMTTQVN TP; 

- TAND TP; Viện KSND TP; 

- Sở, ban, ngành TP;    

- UBND quận, huyện; 

- VP UBND TP (3E); 

- Lưu: VT, M. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

                

                 Võ Thành Thống 

 


		2018-07-03T09:31:52+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ<vpubndtpct@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




