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 UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HUYỆN PHÚ TÂN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Số:  1170  /BC-UBND                         Phú Tân, ngày  19  tháng  5  năm 2020 

  

BÁO CÁO 

Trả lời phản ánh của dư luận xã hội 

                     

  
   

Căn cứ Báo cáo số 147/BC-MTTQ-BTT ngày 05/5/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc VN tỉnh về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 4 năm 

2020;  

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân giải trình nội dung dư luận quan tâm có liên quan 

như sau: Tình trạng trộm cắp xảy ra ở các vùng nông thôn có chiều hướng gia tăng; đá 

gà, lắc tài xỉu vẫn còn diễn ra ở các địa phương trong đó có huyện Phú Tân. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù chủ động tấn công bắt, xử lý rất nhiều vụ liên 

quan nhiều đối tượng và triển khai nhiều giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu 

tranh nhưng từng lúc, từng nơi tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp làm ảnh 

hưởng đến ANTT trên địa bàn huyện, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản và tệ nạn 

xã hội (đá gà, lắc tài xỉu) như phản ánh. Qua đó Công an toàn huyện đã bắt và khởi tố 

04 vụ 05 đ/t trộm cắp tài sản, 11 vụ 193 đ/t tham gia TNXH (đánh bạc, đá gà, lắc tài 

xỉu,…), xử phạt 11 vụ 118 đ/t với tổng số tiền 211 triệu đồng. 

Nguyên nhân do công tác tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân đôi lúc còn 

mang tính hình thức, chưa đi sâu  vào đặc điểm, tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt 

động của các loại tội phạm nên dẫn đến quần chúng Nhân dân thiếu ý thức trong đấu 

tranh, phòng chống tội phạm; từ đó dẫn đến sự lơ là mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản 

của mình đã tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp hoạt động, mặt khác số nạn nhân chưa 

kịp thời báo cáo để cơ quan chức năng thu thập chứng cứ, truy bắt đối tượng; công tác 

phối hợp trong quản lý, giáo dục răn đe các đối tượng tại địa phương chưa được thường 

xuyên, chặc chẽ. 

Để hạn chế tình trạng nêu trên trong thời gian tới UBND huyện đã chỉ đạo Công 

an huyện đưa ra những giải pháp:  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng Nhân dân nắm về 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để họ nâng cao ý thức cảnh giác 

trong quản lý tài sản cũng như nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của 

quần chúng nhân dân không tham gia tệ nạn xã hội, không bao che, không tiếp tay, 

đồng thời mạnh dạn tham gia tố giác các loại tệ nạn xã hội. 

- Tổ chức rà soát, lên danh sách các hệ loại đối tượng để nắm chắc diễn biến hoạt 

động của các đối tượng tệ nạn xã hội và đề ra kế hoạch điều tra cơ bản, phân loại đối 

tượng để tiến hành sưu tra xác định đối tượng TNXH từ đó xây dựng kế hoạch đấu 
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tranh triệt xóa có hiệu quả, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có biểu hiện bảo kê 

tệ nạn xã hội. 

- Tăng cường công tác tuần tra, mật phục khép kín địa bàn vào ban đêm để phòng 

chống tội phạm; Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, thực hiện tốt việc trao 

đổi thông tin giữa các lực lượng, đảm bảo nắm chắc di biến động của các đối tượng, 

nhất là khi đối tượng thay đổi địa bàn hoạt động. 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, chính 

quyền địa phương trong việc chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể  cùng tham gia đấu tranh 

bài trừ tệ nạn xã hội….  

 Nay báo cáo./. 

                             KT. CHỦ TỊCH  

                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                     

 

Nơi nhận:    
- UB MTTQVN tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- TT.UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 
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