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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CHÂU PHÚ A 
 

 

Số: 158/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Châu Phú A, ngày 19 tháng 12 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Trả lời nội dung phản ảnh của dư luận xã hội tháng 11/2019 
 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc 
 

Thực hiện theo Công văn số 4241/VPUBND-KT ngày 16/12/2019 của Văn phòng 

HĐND và UBND thành phố về việc trả lời nội dung phản ảnh dư luận xã hội tháng 

11/2019  với nội dung: tình trạng trộm cắp gia tăng tại các hẻm khu dân cư của Khóm 1, 2, 

3, Châu Thạnh phường Châu Phú A. 

Nay UBND phường Châu Phú A báo cáo phản hồi ý kiến như sau: 

UBND phường đã chỉ đạo Công an phường thường xuyên tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động người dân có ý thức phòng, chống trộm căp qua mô hình tiếng loa 

an ninh, được phát lưu động trên địa bàn 11 khóm; mặt khác công an phường phối hợp 

các đội nghiệp vụ, UBMMTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội của phường tổ chức 

tuyên truyền về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng trộm để người 

dân nhận biết cảnh giác. 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phát hiện tố giác tội 

phạm, kịp thời cung cấp cho cơ quan công an những đối tượng có biểu hiện nghi vấn 

trộm cắp tài sản trên địa bàn. 

Công an phường đã thành lập 02 tổ tuần tra lưu động (gồm lực lượng công an, quân 

sự và dân phố) luân phiên tuần tra 24/24 thường xuyên có mặt tại các khu vực trọng 

điểm, các con hẻm để phòng ngừa, phát hiện xử lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn 

trộm cắp tài sản, giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya ăn nhậu gây mất 

ANTT...Song đó, chú trọng nhắc nhở ý giáo dục thức người dân tự quản lý, trông coi tài 

sản, nhà cửa...nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những sơ hở, thiếu sót mà bọn tội phạm 

có thể lợi dụng hoạt động.  

Nhìn chung, với quyết tâm cao của địa phương về công tác tấn công trấn áp tội 

phạm, đảm bảo ANTT và qua cách làm trên đã mang hiệu quả tích cực là tình hình trộm 

cắp tài sản trên địa bàn phường nói chung và tại các con hẻm khu dân cư Khóm 1, 2, 3 và 

Châu Thạnh giảm mạnh so với trước đây. 

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A về phản ảnh dư luận 

xã hội tháng 11/2019 , kính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND TPCĐ ( báo cáo ); 

- Lưu: VT. 
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Đình Quốc Việt 
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