
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN TAM BÌNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                        
   Số: 966 /UBND-NC                           Tam Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2016

V/v chỉ đạo tăng cường công 
tác phòng ngừa tội phạm về 

trộm cắp tài sản

                                          
                                   Kính gửi: 
                                                    - Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện;
                                                    - Hiệu trưởng các điểm trường cấp 2-3 và THPT;
                                                    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn.            

                                 
                             

Thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 và Nghị quyết số 
63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIII, về công tác phòng chống 
vi phạm pháp luật và tội phạm,

Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm 2016 các ngành, các cấp chính quyền 
trên địa bàn huyện Tam Bình đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an 
toàn xã hội; chủ động nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn, ngăn chặn kịp thời những 
thủ đoạn của các đối tượng không để xảy ra tình huống xấu làm ảnh hưởng đến 
tình hình an ninh trật tự; phát huy sức mạnh của các ngành đoàn thể, các tổ chức 
quần chúng và nhân dân trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 

Tuy nhiên, qua xem xét Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam 
Bình về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 
thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trong 6 tháng đầu 
năm 2016, cho thấy: Tình hình tội phạm trên địa bàn huyện hiện đang diễn biến 
phức tạp, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là loại tội phạm về 
trộm cắp tài sản tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể từ ngày 15/11/2015 
đến ngày 15/5/2016, trên địa bàn huyện đã xảy ra 30 vụ trộm cắp tài sản, với tổng 
giá trị tài sản bị chiếm đoạt gần 900 triệu đồng (trong đó trộm cắp xe mô tô xảy ra 
12 vụ), chủ yếu trên địa bàn các xã: Ngãi Tứ, Song Phú, Bình Ninh; tăng 21 vụ so 
với cùng kỳ năm 2015.

Đối tượng phạm tội hầu hết là nam thanh niên trong độ tuổi lao động nhưng 
lười lao động, thích tụ tập ăn chơi, các đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng 
sống lang thang,... hành vi phạm tội có tính chất manh động, liều lĩnh. Thủ đoạn 
gây án của các đối tượng vào thời điểm đêm khuya, ban ngày trong giờ làm việc 
hành chính khi đó các khu dân cư, nhà trọ thường vắng người để trộm cắp tài sản 
gây mất trật tự an toàn xã hội, gây tâm lý hoang mang đối với người dân. Đặc biệt 
có vụ án các đối tượng còn liều lĩnh mang theo búa, kiềm cộng lực,… cạy cửa đột 
nhập vào nhà riêng để trộm cắp tài sản sau đó mang lên xe đã được chuẩn bị từ 
trước để chở đi. 
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Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của tội phạm trộm cắp tài sản đó là do sự 
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân, người quản lý, bảo vệ tài sản trong 
các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình như: không khóa cổ, khóa càng xe 
máy, để phương tiện ở những nơi không có người trông giữ; cửa nhà khóa bằng 
các loại khóa không an toàn, thậm chí quên không khóa cửa nhà, cửa phòng làm 
việc; hoặc khóa cửa phòng, cửa nhà nhưng không khóa cửa sổ; các cơ quan, doanh 
nghiệp, trường học không có lực lượng bảo vệ chuyên trách, bảo vệ lỏng lẻo, 
không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, hệ thống chiếu sáng, tường rào không bảo 
đảm, không thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản, nhất là vào ban 
đêm, ngoài giờ hành chính hay các dịp nghỉ lễ,… 

Dự báo trong thời gian tới tình hình tội phạm về trộm cắp tài sản trên địa bàn 
huyện Tam Bình có chiều hướng tiếp tục gia tăng.  Để đảm bảo việc chấp hành 
pháp luật nghiêm minh, thống nhất; khắc phục những nguyên nhân, điều kiện dẫn 
đến những hành vi phạm tội nêu trên; đồng thời nhằm giữ vững tình hình an ninh,  
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tam Bình.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện yêu cầu thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện, hiệu trưởng các điểm 
trường cấp 2-3 và Trung học phổ thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn 
thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công an huyện đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các tội phạm; làm tốt 
các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác tuần tra vũ trang, phối hợp 
với Công an các xã- thị trấn tổ chức tuần tra tại các địa bàn trọng điểm, thường xảy 
ra các vụ việc phạm tội. Tăng cường công tác phòng ngừa, nắm chắc biến động, 
mối quan hệ và các biểu hiện nghi vấn của các đối tượng hình sự trên địa bàn cũng 
như các đối tượng hình sự vãng lai. Có phương án, kế hoạch tổ chức theo dõi, bắt 
giữ các đối tượng hoạt động phạm tội. Quản lý chặt  chẽ các ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, không để tội phạm lợi dụng hoạt động cầm đồ, nhà nghỉ,... vào 
mục đích phạm tội. Chỉ đạo và kiểm tra, hướng dẫn đối với Công an các xã-  thị 
trấn tăng cường tuần tra để phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp 
tài sản đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

2. Tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa 
bàn huyện, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn trật tự 
an toàn xã hội; kịp thời phát hiện báo tin tội phạm cho các cơ quan chức năng xử 
lý; xây dựng khu dân cư tự quản, thường xuyên tuần tra, canh gác, phát hiện tội 
phạm trên địa bàn.

3. Tuyên truyền nhân dân có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản 
của chính mình và tài sản công cộng, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, đề 
phòng bọn tội phạm lợi dụng sơ hở của mình để thực hiện hành vi phạm tội bằng 
các biện pháp như: không để xe mô tô, tài sản ở những nơi không có người trông 
coi, trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà cần phải kiểm tra kỹ các cửa ra vào cẩn thận, 
không để tiền, vàng, đồ trang sức có giá trị trong nhà quá nhiều,... Khi phát hiện 
các đối tượng có nghi vấn hoặc khi bị mất trộm cần bình tĩnh giữ nguyên hiện 
trường và báo ngay cơ quan Công an để thu thập dấu vết, truy tìm thủ phạm.
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4. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo các điểm trường 
Trung học cơ sở phân công trực bảo vệ để bảo quản tài sản của Trường, nhất là vào 
thời điểm nghỉ hè.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức hội, đoàn 
thể tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến quần chúng 
nhân dân, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, các đối tượng ăn chơi lêu lỏng ý 
thức chấp hành pháp luật.

5. Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm chủ trì, phối hợp 
với các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn 
mở các lớp dạy nghề, nhằm tạo việc làm cho đối tượng thanh thiếu niên.

Giao Trưởng Công an huyện giúp Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc, theo dõi 
việc tổ chức thực hiện theo tinh thần nội dung Công văn này, kịp thời đề xuất biểu 
dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân 
bảo vệ an ninh tổ quốc”./.

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH
- Như trên;
- TT. Huyện ủy (để báo cáo);
- CT, PCT.UBND huyện;
- Chánh Văn phòng; 
- NC Khối Nội chính; 
- Lưu: VT.
                                                                                        Nguyễn Thanh Phong
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