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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
Số: 2028/UBND-NC
Về việc phối hợp, hỗ trợ
lực lượng công an thực hiện
kế hoạch tấn công tội phạm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 02 tháng 6 năm 2009

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành, ñoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.
Từ ñầu năm 2009 ñến nay, tình hình hoạt ñộng của các loại tội phạm trên
phạm vi cả nước diễn biến rất phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, các băng nhóm
lưu manh, côn ñồ hoạt ñộng khá lộng hành, nhiều vụ sử dụng vũ khí nóng giết cướp
tài sản, xảy ra nhiều vụ rất dã man, giết chết nhiều người; tình trạng sử dụng mô tô
cướp giật trên ñường phố diễn ra công khai, táo bạo; trộm cắp tài sản xảy ra nhiều,
thủ ñoạn gây án rất tinh vi, nổi lên nhiều băng nhóm trộm cắp xe môtô chuyên
nghiệp, hoạt ñộng liên tỉnh.
Trên ñịa bàn tỉnh Bến Tre, từ ñầu năm ñến nay tình hình an ninh chính trị
ñược giữ vững ổn ñịnh. Tuy nhiên, tai nạn xã hội tăng 11,54%, trong ñó tai nạn giao
thông ñường bộ tăng cả 3 mặt (9,41% số vụ, 6,9% số người chết và 40% số người bị
thương). ðáng chú ý là tình hình trộm cắp xe mô tô và cướp giật tài sản trên ñường
phố diễn biến rất phức tạp, lực lượng công an các cấp ñã triệt phá nhiều băng nhóm
trộm cắp, cướp giật chuyên nghiệp, khởi tố bắt hàng chục ñối tượng, nhưng vẫn chưa
ngăn chặn có hiệu quả tình hình trên làm cho dư luận xã hội và quần chúng nhân dân
bức xúc, lo lắng.
Thực hiện chỉ ñạo của Bộ Công an, trên cơ sở thực tế tình hình nổi lên tại ñịa
phương từ ñầu năm 2009 ñến nay, Công an tỉnh ñã triển khai kế hoạch tấn công trấn
áp các loại tội phạm bắt ñầu từ 6 giờ ngày 01/6/2009 ñến hết tháng 7/2009. ðể cao
ñiểm tấn công tội phạm lần này ñạt hiệu quả cao, góp phần kéo giảm các loại tội
phạm và các tai, tệ nạn xã hội trên ñịa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh
ñạo các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ ñạo thực
hiện một số công việc sau:
1. Phối hợp chặt với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñoàn thể, tổ
chức chính trị - xã hội phát ñộng sâu, rộng “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc” tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao ý
thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm, tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin
cho lực lượng công an về hoạt ñộng của bọn tội phạm và các tụ ñiểm tệ nạn xã hội;
ñồng thời tích cực tham gia các hoạt ñộng tuần tra canh gác trong xóm, ấp, khu phố
vào ñêm khuya, góp phần ñảm bảo an ninh trật tự ở ñịa bàn dân cư.

