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Số:...../UBND-CV

“V/v đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh
tội phạm trộm căp tài sản”

Chư Pơng, ngày..09..tháng.....
02 năm 2022

Kính Gửi: - Công an xã Chư Pơng;
- Ban Chỉ huy quân sự xã;
- Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn;
Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản nói
chung, trộm cắp dây cáp điện hạ thế nói riêng, UBND yêu cầu công an xã, thôn
trưởng các thôn làng triển khai thực hiện một số nội dung công tác sau:
1. Công an xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, đồng thời phối hợp với các
đoàn thể, hệ thống chính trị ở các thôn, làng tổ chức phát động, tuyên truyền về
phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nâng cao ý thức trong bảo vệ tài sản cho người
dân , trong đó có biện pháp bảo vệ dây cáp điện hạ thế tại các khu vực rẫy, vườn.
Phối hợp với BCHQS xã, lực lượng dân quân xã, các tổ tự quản về ANTT tuần
tra, mật phục, kiểm tra lưu trú nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm, phát hiện các đối tượng phạm tội lẩn trốn.
2. Vận động các doanh nghiệp các hộ dân lắp đặt các thiết bị an ninh như:
camera ghi hình, thiết bị báo chống trộm … để bảo vệ tài sản, đồng thời góp phần hỗ
trợ công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương. Khi bắt được đối tượng trộm cắp.
phải báo ngay cho chính quyền xử lý, tuyệt đối không được đánh đập, gây thương tích
cho đối tượng.
3. Khi quần chúng nhân phát hiện các vụ việc nghi vấn, Công an xã nhanh
chóng tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với công an huyện để xử lý.
UBND xã Chư Pơng đề nghị Công an xã, thôn trưởng các thôn triển khai thực
hiện báo cáo kết quả về TT Đảng ủy, UBND xã, Công an huyện Chư Sê biết và chỉ
đạo./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.
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