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Kính gửi:  

- Các ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; 

- Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn. 

 

Thời gian qua trên địa bàn huyện Hữu Lũng, công tác phòng, chống tội 

phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích 

cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trong Quý 

I/2022 toàn huyện xảy ra 06 vụ 13 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, 

nổi lên là thực trạng trộm cắp vặt như: tiền, xe mô tô, dây cáp đồng viễn thông, 

chó, mèo... qua công tác điều tra của lực lượng Công an xác định có 03 vụ 08 đối 

tượng là người địa phương, chiếm tỷ lệ 61% đối tượng trộm cắp; 03 vụ 05 đối 

tượng là người địa phương khác, chiếm tỷ lệ 39%. Trong đó, 12 đối tượng là người 

nghiện ma túy, 01 đối tượng trộm cắp là người dưới 16 tuổi; ngoài ra, địa bàn 

huyện Hữu Lũng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 một số bộ phận người 

dân không có việc làm ổn định, khó khăn về kinh tế dẫn đến nảy sinh ý định và 

thực hiện hành vi phạm tội. Một số đối tượng lợi dụng sự chủ quan lơ là, mất cảnh 

giác của chủ tài sản trong bảo quản, quản lý tài sản. Địa điểm phạm tội ở những 

nơi gần đường giao thông có khu vực vắng người qua lại để thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản. Đáng chú ý, đã phát hiện 03 vụ 09 đối tượng trộm cắp dây điện và dây 

cáp viễn thông của các công ty, doanh nghiệp viễn thông. Hoạt động phạm tội của 

các đối tượng đã gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh 

hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động của các cơ quan doanh 

nghiệp trên địa bàn. 

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý có hiệu quả với các loại 

tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng. Ban Chỉ đạo 138 huyện 

Hữu Lũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo 138 

huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trọng tâm là: Kế 

hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh về bảo đảm an ninh trật 

tự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 

15/10/2021 về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa 

X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm 

trong tình hình mới; Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 22/02/2022 của Ban Chỉ đạo 



138 tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022... và các văn bản 

chỉ đạo về phòng, chống tội phạm. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa 

phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tăng cường tuyên truyền đến toàn thể 

cán bộ công nhân viên, quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn, hoạt động 

của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản trong trụ sở cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, doanh nghiệp và tại gia đình, địa bàn nơi cư trú. 

3. Thường xuyên rà soát kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, bổ sung 

lắp đặt các thiết bị an ninh như Camera giám sát, hệ thống báo động chống cướp, 

trộm cắp tài sản ngân hàng truyền dẫn tín hiệu đến trụ sở Công an...); tiến hành 

lựa chọn lực lượng bảo vệ, phân công lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức trực 

tại các cơ quan trụ sở doanh nghiệp đảm bảo đủ lực lượng bảo vệ trong tất cả các 

ngày trong tuần; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát có hiệu quả việc ra vào 

trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đặc biệt là ban đêm. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chủ trì phối hợp với 

hệ thống thông tin tại các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường thời lượng, tần suất 

thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, trong đó tập trung thông 

tin tuyên truyền về phương thức thủ đoạn, hậu quả của tội phạm trộm cắp tài sản 

để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm. 

5. Công an huyện - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cơ 

quan, ban ngành đoàn thể huyện tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp trong 

phòng ngừa tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát 

hiện, tố giác tội phạm; phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện xây 

dựng nội dung tuyên truyền, thông báo thủ đoạn, kết quả điều tra, xử lý tội phạm 

trộm cắp tài sản. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản 

lý, giáo dục đối tượng, nhất là đối tượng nghiện ma túy tại cộng đồng, đối tượng có 

tiền án tiền sự, trẻ em, thanh thiếu niên hư có biểu hiện thực hiện hành vi trộm cắp 

tài sản... nhằm hạn chế việc phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. 

- Chú trọng công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo 

dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn. 

- Tham mưu lãnh đạo đơn vị mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 

trong đó tập trung thực hiện các giải pháp đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. 

Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án trộm cắp tài sản, không để xảy 

ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân 

dân huyện Hữu Lũng nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, tổ chức 

lựa chọn vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn để 

tuyên truyền, phòng ngừa, răn đe, phòng ngừa chung. 



Đề nghị các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo 138 

huyện triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực BCĐ 138 tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Các thành viên BCĐ 138; 

- Các ban, ngành huyện; 

- MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Quốc Khánh 
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