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Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và
a 1 A J  ̂ 1 A 1  9 /V • 1 nri Ạ  Ạxây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tô quôc năm 2021

trên địa bàn Thành phố

Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là tác động, 
ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt 
của lãnh đạo Thành phố, sự nỗ lực quyết tâm cao của các cơ quan chức năng và sự 
ủng hộ mạnh mẽ của đông đảo Nhân dân Thành phố, phạm pháp hình sự tiếp tục 
được kéo giảm (giảm 0,3% với năm 2019) và cũng là năm thứ 06 liên tiếp phạm 
pháp hình sự được kéo giảm, đã điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt 
nguy hiểm, được dư luận quan tâm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác 
phòng, chống tội phạm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: tội phạm xâm phạm sở hữu 
tài sản gia tăng, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng 
đen" còn xảy ra, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe có tính chất, cường độ 
bạo lực tăng, xu hướng bạo lực tập thể trong số thanh thiếu niên diễn ra ngày càng 
công khai và liều lĩnh. Hoạt động của tội phạm ma túy tuy chưa phát hiện 
phương thức thủ đoạn mới, nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp trên các tuyến, địa bàn 
trọng điểm.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động tội phạm trên địa bàn 
Thành phố sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố mới, đặc biệt những khó 
khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 vẫn sẽ là một trong những nguyên 
nhân làm phát sinh tội phạm. Bên cạnh đó, năm 2021 là năm đầu tiên quán triệt, 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025), Chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội 10 năm (2021-2030), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực thi nhiều đạo luật quan 
trọng liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm tạo ra nhiều thuận lợi nhưng 
cũng không ít những khó khăn, thách thức mới đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của cả 
hệ thống chính trị và Nhân dân.

Để khắc phục những tồn tại, tiếp tục phát huy kết quả kéo giảm phạm pháp 
hình sự, tăng tv lệ điều tra khám phá, hạn chế xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm 
trọng đồng thời thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác



2

năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP 
và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (được truyền đạt tại Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 
16 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ); Ke hoạch số 01/KH- 
BCĐ138/CP ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện 
công tác phòng, chống tội phạm năm 2021; Thông báo số 78/TB-V01 ngày 26 
tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Bộ Công an về kết luận của đồng chí 
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 
138/CP tại Hội nghị tổng kết Đe án Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội 
phạm xuyên quốc gia và Đe án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự 
an toàn, xã hội đến năm 2020; Ban Chỉ đạo 138 Thành phố Hồ Chí Minh đề ra Kế 
hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố năm 2021, cụ thế như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIỂU, YÊU CẦU

1. Xác định công tác phòng, chống các loại tội phạm và xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với 
các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố.

2. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả 
quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền; nâng cao trách nhiệm của người đứng 
đầu các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, 
trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống 
tội phạm giai đoạn 2016-2025 tầm nhìn đến năm 2030, Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 
16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 
phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm
2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên 
quan đến “tín dụng đen”; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 về tăng 
cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công văn số 
1676/TTg-NC ngày 30 tháng 11 năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng ngừa 
tội phạm giết người...; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, 
Chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của 
đất nước đồng thời tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ 
động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội 
phạm hoạt động phức tạp, không để phát sinh "điểm nóng" về trật tự xã hội; kiềm 
chế và đấu tranh nhằm tiếp tục kéo giảm phạm pháp hình sự so với năm 2020; 
phấn đấu tỷ lệ khám phá án đạt cao hơn năm 2020, trong đó: tỷ lệ khám phá các 
loại án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố;
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án trộm tài sản đạt trên 55%. Chấp hành nghiêm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, 
không để xảy ra oan, sai, nghiêm cấm bức cung, nhục hình; bảo đảm 100% các tô 
giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt 
90% trở lên. Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, chấp hành xong án phạt 
tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%. Hạn chế số đối tượng truy 
nã mới phát sinh (trong giai đoạn tô tụng và sau khi bản án có hiệu lực), tô chức 
quyết liệt việc truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, kéo giảm 5% số đối 
tượng truy nã so với năm 2020. Chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa 
bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được lựa chọn thực hiện. Tập 
trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nổi lên hiện nay như: tội phạm và 
vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 
tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm giết người do 
nguyên nhân xã hội...

4. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Mặt trận, 
đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đối với phong trào toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả, phát huy sức mạnh tống 
hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, tham gia 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

II. NỘI DƯNG VÀ BIỆN PHÁP TH ựC  HIỆN

1. Tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của 
Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống 
vi phạm pháp luật và tội phạm giai đoạn 2021-2025.

Các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Thành ủy và ủ y  ban nhân dân Thành phố 
về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố' đề ra kế hoạch 
thực hiện có trọng tâm, hiệu quả gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triến 
kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị; đồng thời, huy động cả hệ thống 
chính trị tham gia phòng, chống tội phạm nhằm kéo giảm tội phạm trên địa bàn 
Thành phố, tạo môi trường bình yên, thuận lợi, thu hút đầu tư, tạo động lực phát 
triển và ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

1 C ô n g  v ăn  số 3 8 9 - C V /T U  n g à y  0 7 /1 0 /2 0 1 6  c ủ a  T h à n h  uỷ  v ề  triển k ha i  K ế t  lu ận  số  0 5 - K L /T W  cù a  B a n  Bí 
th ư  t iếp  tụ c  th ự c  h iệ n  C h ì  th ị  số 4 8 - C T /T W  củ a  B ộ C h ín h  tr ị  về  t ă n g  c ư ờ n g  sự  lãnh  đ ạ o  củ a  Đ à n g  đố i  vớ i 
c ô n g  tác  p h ò n g ,  c h ố n g  tộ i  p h ạ m  t r o n g  t ìn h  h ìn h  m ớ i ;  các  N g h ị  q u y ế t  c ủ a  Q u ố c  hộ i ,  Q u y ế t  đ ịn h  củ a  T h ủ  
tư ớ n g  C h ín h  p h ủ  về  c ô n g  tác  p h ò n g ,  c h ố n g  vi p h ạ m  p h á p  lu ậ t  v à  tộ i  p h ạ m ;  C hươ ng  trình hành động số 
38/CTr/TU  ngàỵ 04 tháng  6 năm  2020  về triển khai thực hiện Chi thị số 3 6 -C T /T W  ngày 16 tháng 8 năm 2019 cùa 
B ộ Chính trị về tăng cường, nâng  cao  h iệu  quả công tác phòng, ch ốn g  và  k iếm  soát m a  túy. Kế hoạch số 273- 
K H /TU  ngày  15/5/2019 của  T hành  ủy TP. Hồ Chí M inh về thực hiện K ết  luận số 4 4 -K L /T W  ngày 22 tháng 01 năm 
2019 của  B an  Bí thư  Trung  ư ơ ng  về việc tiếp tục đẩy  m ạnh thực h iện  Chỉ thị số 0 9 -C T /T W  của Ban Bí thư  Trung 
ương khóa XI về tăng cường sự  lãnh đạo của  Đ ảng  đối với Phong  trào toàn dân bào  vệ A N T Q  trong tình hình mới.
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2. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xác định cụ thể nhiệm vụ của từng 
cấp, ngành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống vi phạm 
pháp luật và tội phạm. Khi phát hiện dấu hiệu của tội phạm và vi phạm pháp luật 
xảy ra trên lĩnh vực đảm trách, các sở, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 quận, 
huyện và thành phố Thủ Đức phải kịp thời có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn, phối 
họp các đon vị liên quan để đấu tranh, xử lý. Địa bàn, đơn vị nào để tội phạm hoạt 
động phức tạp kéo dài, lộng hành, gây dư luận bức xúc trong Nhân dân thì người 
đứng đầu phải chịu trách nhiệm; không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm hoặc 
bao che, dung túng, tiếp tay cho vi phạm pháp luật và tội phạm. Xử lý kịp thời, 
nghiêm minh đảng viên vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm theo 
Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị. Đối với 
lực lượng Công an, địa bàn nào để tồn tại các băng nhóm tội phạm hoạt động phức 
tạp, gây dư luận xấu thì lực lượng Công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Duy trì tốt hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và 
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp. Qua đó, phân công 
trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, tránh hình thức, giao khoán 
hoàn toàn cho lực lượng Công an; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Ke hoạch số 273-KH/TƯ ngày 15 tháng 5 
năm 2019 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 
năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 
số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. 
Trong đó, chú trọng triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội, nhất là ở địa bàn 
cơ sở. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong đảm bảo an ninh trật 
tự, xác định trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thê cho các ban, ngành, đoàn thê trong 
thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm.

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền phổ 
biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm 
nhằm nâng cao ý thức của người dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu 
tranh, ngăn chặn tội phạm; chú trọng các đối tượng có nguy cơ cao như thanh thiếu 
niên, người lầm lỗi, đối tượng đã được đặc xá tha tù trở về địa phương; những đối 
tượng đặc thù như: phụ nữ từ các tỉnh, thành khác đến Thành phố sinh sống, học 
tập, lao động; phạm nhân nữ trong các trại giam, công nhân trong các khu công 
nghiệp, khu chế xuất . . các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân 
dân, doanh nghiệp, tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông
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tấn, báo chí, nhất là người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động 
công vụ. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo của 
người dân ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự. 
Đặc biệt, phát huy vai trò của các tổ hòa giải, người có uy tín ở cộng đồng dân 
cư... trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân 
(tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, khiếu kiện...) không để phát sinh tội phạm 
và vi phạm pháp luật, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội. 
Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền 
phòng, chống tội phạm phù họp với từng địa bàn.

Rà soát, củng cố các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở; 
nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện các quy định, hướng dẫn pháp luật về xây dựng 
mô hình quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm; nhân rộng các mô hình hoạt 
động có hiệu quả, thanh loại các mô hình hoạt động không hiệu quả; kịp thời khen 
thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có chính sách 
thỏa đáng đối với những người bị thương, hy sinh, hoặc bị thiệt hại về tài sản khi 
tham gia phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự chung.

5. Tiếp tục rà soát, chấm chọn các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội 
đế tập trung chuyển hóa trong năm 2021, giảm tình hình tội phạm tại các địa bàn 
còn diễn biến phức tạp. Đồng thời, phấn đấu giữ vững kết quả tại những địa bàn 
chuyển hóa đạt, tạo sự chuyển biến từ cơ sở trong năm 2021 và rút kinh nghiệm 
nhân rộng sang các địa bàn khác.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 
04 tháng 6 năm 2020 của Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW 
ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả 
công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Kế hoạch số 5012/KH-ƯBND ngày 
28 tháng 12 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân Thành phố về tổ chức triển khai thực 
hiện Đe án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn 
Thành phố giai đoạn 2020-2030” và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận khác của 
Trung ương có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy.

7. Đe cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng 
ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm của Công an Thành phố; tổ chức tốt công tác 
phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa 
nghiệp vụ. Làm tốt công tác nắm tình hình, tấn công trấn áp mạnh các loại tội 
phạm, nhất là các loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần 
đây. Đối với các loại tội phạm có tố chức, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan 
đến "tín dụng đen", tội phạm sử dụng công nghệ cao, khai thác cát sỏi; tội phạm 
liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; buôn lậu, đặc biệt là buôn 
lậu các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, kinh doanh hàng giả, các mặt 
hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, tội phạm tham nhũng... cần tập trung



6

xác lập chuyên án để mở rộng xác minh, điều tra triệt phá tận gốc, đánh trúng đối 
tượng cầm đầu các tổ chức, đường dây tội phạm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 
công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, giảm đối tượng truy nã 
phát sinh.

Tổ chức thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm, bảo vệ tuyệt 
đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, 
xã hội quan trọng của đất nước và Thành phố, đặc biệt là đảm bảo an ninh, an toàn 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026. Tập trung triển khai các kế hoạch chuyên đề mang tính đột phá 
nhằm kéo giảm tội phạm và nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác điều 
tra, xử lý tội phạm, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động 
điều tra; nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 
chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, hạn chế thấp 
nhất số vụ oan sai, bỏ lọt tội phạm; thường xuyên thanh tra, kiểm tra phòng ngừa 
các trường hợp ép cung, bức cung, dùng nhục hình. Nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; 
thực hiện tốt các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự về đảm bảo quyền bào 
chữa của người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, tạo điều kiện thuận lợi để 
người bào chữa tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai 
bố trí phương tiện ghi âm, ghi hình hỏi cung bị can trong hoạt động điều tra theo 
quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, 
Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố 
xét xử nhằm kiềm chế tội phạm, không để phát sinh phức tạp về trật tự an toàn xã 
hội đồng thời nâng cao tác dụng răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung.

8. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập, 
thiếu sót để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và an 
ninh trật tự. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện về an ninh trật tự, tăng cường quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, 
quản lý người nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả công tác vận động toàn dân giao 
nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 
137/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; 
các dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn 
cước công dân.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt 
là giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Tăng cường quản lý các 
đối tượng tâm thần, "ngáo đá". Thực hiện nghiêm Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17 
tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình
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Sự về tái hòa nhập cộng đồng; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, giúp đỡ 
người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trớ 
về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tái phạm.

9. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, 
chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu 
gương của người đứng đầu. Thực hiện thường xuyên việc thanh tra, kiếm tra công 
vụ, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; kiên quyết ngăn chặn tình trạng 
"tham nhũng vặt" tại các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm 
sút niềm tin vào cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức. Tố chức phòng, 
chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng chức 
năng (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Thuế,...), 
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, loại ra 
khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội 
phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức “liêm chính, bản lĩnh”, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn 
đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

10. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Chương trình phối hợp 
phòng, chống tội phạm đã ký kết giữa Công an Thành phố và các sở, ngành, đoàn 
thể thành viên Ban Chỉ đạo 138/TP; đặc biệt là Quy chế số 01-QCPH/BCSĐUBND- 
BCSĐTAND ngày 26 tháng 3 năm 2020 về phối hợp công tác giữa Ban cán sự 
đảng ủ y  ban nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban cán sự đảng Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, các Sở, ban, 
ngành có liên quan, ú y  ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phối 
họp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Tòa án nhân dân Thành phố giải quyết, xét 
xử các loại án; thực hiện công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và các 
mặt công tác khác đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

11. Thực hiện có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, nhất là trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, 
tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm mua bán người và tội phạm sử dụng công 
nghệ cao; thực hiện tốt công tác phối họp với các địa phương giáp ranh và các đơn 
vị trực thuộc Bộ Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn 
Thành phố.

12. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu về hệ thống văn bản 
pháp luật mới liên quan đến công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm 
cho lực lượng trực tiếp đấu tranh, xử lý tội phạm thuộc lực lượng Công an, Quân 
đội, Kiểm sát, Tòa án...
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13. Tăng cường các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm. 
Tổ chức triển khai việc thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm trên địa bàn 
Thành phố theo Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của 
Thủ tướng Chính phủ. Chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công 
nghệ, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chông tội phạm, 
nhất là công tác giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm.

14. Đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội 
phạm, ma túy, mua bán người; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội góp phần 
hỗ trợ hoạt động phòng, chống tội phạm trên cơ sở nhu cầu sử dụng thực tế, 
khi ngân sách Trung ương chưa đảm bảo.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM v ụ

1. Công an Thành phố

1.1. Phát huy vai trò chủ công, nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm và vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP trong việc 
chủ động tham mưu cho Thành ủy, ủ y  ban nhân dân Thành phố các giải pháp 
phòng, chống tội phạm có hiệu quả; tham mưu Thành ủy, ủ y  ban nhân dân Thành 
phố, Ban Chỉ đạo 138/TP xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển 
khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng, chống 
mua bán người giai đoạn 2021-2025; tham mưu Ban Chỉ đạo 138/TP kế hoạch 
kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, công tác chuyên hóa địa bàn trọng điêm, 
phức tạp tại các đon vị {thực hiện trong quỷ IV  năm 2021).

1.2. Nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và các mặt công 
tác của lực lượng Công an cơ sở. Tập trung lực lượng mở các đợt cao điểm tấn 
công trấn áp tội phạm theo chuyên đề; xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp bảo 
vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, 
văn hóa, xã hội quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Thành phố.

Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, chuyên 
nghiệp, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm có yếu tố nước 
ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lợi 
dụng yếu tố không gian mạng để xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; tội phạm ma 
túy, tội phạm mua bán người, tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ; kiên quyết 
không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen". 
Chú trọng tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm "sử 
dụng vũ khí nóng", vật liệu nổ gây án; tội phạm xâm phạm sở hữu nơi công cộng và 
trên đường phố; tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, tội phạm xâm hại trẻ em; 
tội phạm giết người do mâu thuẫn xã hội bộc phát. Bên cạnh đó, có biện pháp quản 
lý chặt chẽ các pháp nhân, đối tượng có dấu hiệu hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật,
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cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp 
nổi lên về trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, không để tội phạm lộng hành, gây bức 
xúc trong Nhân dân. Xứ lý trách nhiệm của Trưởng đơn vị nếu để xảy ra tình hình 
tội phạm gia tăng, phức tạp kéo dài, băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành 
hoặc bao che tội phạm.

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội 
phạm cướp giật, trộm tài sản trên địa bàn Thành phố” giai đoạn 2021-2025; tiếp 
tục thực hiện hiệu quả Ke hoạch số 218/KH-CATP-PV11 ngày 21 tháng 11 năm 
2012 của Công an Thành phố về tăng cường phòng, chống tội phạm xâm phạm sở 
hữu trên đường phố và nơi công cộng. Tổ chức đánh giá hoạt động tuần tra kiếm 
soát của các Tổ công tác 363 để điều chỉnh phù hợp, tạo thế trận phòng ngừa răn 
đe, tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành chức năng, các Cục 
nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương trong nắm tình hình, thông 
tin hoạt động các loại tội phạm, nhất là số đối tượng hoạt động băng nhóm lưu 
động, có tố chức đe nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa 
nghiệp vụ và điều tra khám phá các băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, 
tội phạm xuyên quốc gia, liên tỉnh vào Thành phố ẩn náu, hoạt động.

1.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội. 
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường, xã, thị trấn". Triển khai 
thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú sửa đối, tập trung thực hiện quyết liệt công tác 
thu thập thông tin phục vụ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tiến tới cấp 
Căn cước công dân gắn với việc chuyến đổi phương thức quản lý cư trú bằng hộ 
khẩu giấy sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực xuất nhập cảnh, 
quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý dân cư, vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, bảo vệ, karaoke, vũ trường, cơ sở lưu trú. Trong đó 
tập trung các nội dung: Tăng cường xâm nhập các trang mạng xã hội để phát hiện, 
xử lý, đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, hướng dẫn chế tạo, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ; siết chặt công tác quản lý nhân hộ khẩu, các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa nhạy cảm trên địa bàn Thành phố; quản lý, thu 
hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và kết thúc hồ sơ quản lý đối 
với cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

1.4. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 
01/2020/TTLT - VKSNDTC-T ANDTC-BC A-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 
01 tháng 6 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao,
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Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài 
chính, Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điểm của Bộ luật Tố tụng 
hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ của Công an các đon vị, 
địa phương trong năm 2021.

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra các cấp, 
nhất là cơ quan điều tra cấp huyện đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. 
Tăng cường mối quan hệ phối họp giữa các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố 
tụng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt 
động điều tra, truy tố, xét xử, tránh oan sai; giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ trả án 
điều tra bổ sung do lỗi của cơ quan điều tra. Phục vụ Ban Pháp chế Hội đồng nhân 
dân Thành phố giám sát công tác điều tra, xử lý các vụ án hình sự, công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố trên 
địa bàn Thành phố.

1.5. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ 
Thành ủy; các kế hoạch của ủ y  ban nhân dân Thành phố, Công an Thành phố để 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của 
Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5012/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm
2020 của ủ y  ban nhân dân Thành phố về tổ chức triển khai thực hiện Đề án 
“Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai 
đoạn 2020-2030”; tổ chức thẩm định xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy 
theo Quyết định 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an; 
tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày 
toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6".

Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma 
túy, ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ nước ngoài vào Thành phố, kịp thời phát 
hiện và kiên quyết chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, 
xuyên quốc gia, từ các địa phương lân cận vào địa bàn Thành phố song song với 
triển khai đồng bộ các giải pháp giảm “cầu” ma túy, trong đó tập trung chuyển hóa 
địa bàn, triệt phá các tụ điểm phức tạp vê ma túy tại các khu dân cư, các tụ điêm 
kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn ma túy. Phối hợp các đơn vị có liên 
quan rà soát, thống kê và có biện pháp quản lý chặt số đối tượng nghiện ma túy, 
nhất là đối tượng nghiện bị rối loạn tâm thần (ngáo đá), không để các đối tượng có 
hành vi gây nguy hại cho xã hội.

1.6. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến về công tác 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; tập trung vào các khâu và 
lĩnh vực trọng điểm (lĩnh vực cỗ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước; 
lĩnh vực quản lỷ, quy hoạch và sử dụng đất đai; lĩnh vực quy hoạch xây dựng; lĩnh
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vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; lĩnh vực thuế, 
ngân hàng, chứng khoán). Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh giải 
quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế nhất là các vụ án nghiêm trọng, 
phức tạp gây thất thoát lớn tài sản nhà nước; những vụ việc, vụ án theo chỉ đạo của 
lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, ủ y  ban nhân dân Thành phố năm 2020 chuyển 
qua. Trong quá trình điều tra, đặc biệt chú trọng đến công tác thu hồi tài sản nhà 
nước bị chiếm đoạt, thất thoát; đánh giá làm rõ phương thức, thủ đoạn, nguyên 
nhân, điều kiện thực hiện tội phạm để đề xuất tham mưu Thành ủy, ủ y  ban nhân 
dân Thành phố chỉ đạo, xử lý, kịp thời hạn chế những điều kiện, sơ hở thiếu sót 
trong công tác quản lý nhà nước là nguyên nhân đế phát sinh tội phạm.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu trên tuyến 
biên giới Tây Nam, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, tội phạm và vi phạm 
pháp luật về sở hữu công nghiệp, xâm phạm sở hữu trong hoạt động kinh doanh 
bất động sản, liên quan mặt hàng vật tư y tế. Tổ chức tổng kết các chuyên án, vụ án 
lớn để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng điều tra và thu hồi tài sản bị chiếm 
đoạt, thất thoát.

1.7. Tập trung chỉ đạo, đeo bám để phát hiện và kiểm tra các vụ việc vi 
phạm pháp luật về môi trường; trong đó, chú trọng phát hiện, xử lý các tố chức, cá 
nhân hoạt động với quy mô lớn, vi phạm pháp luật nghiêm trọng về môi trường, tài 
nguyên và an toàn thực phẩm có khả năng chấp hành quyết định xử phạt hoặc 
cưỡng chế thi hành quyết định; khởi tố được pháp nhân và nhiều cá nhân gây ô 
nhiễm nghiêm trọng, nhập khẩu rác thải, từ đó phát hiện đề nghị xử lý các hành vi 
thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao che cho vi phạm của các cá nhân, tổ chức quản lý 
Nhà nước về tài nguyên, môi trường. Xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến công 
tác kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính tránh việc chồng chéo, 
trùng dẫm, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

1.8. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, 
Thành ủy, ủ y  ban nhân dân Thành phố về công tác xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý 
thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu. Phát huy tối 
đa ưu thế của các phương tiện thông tin đại chúng và internet; thường xuyên quan 
tâm đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với thực 
tế từng địa bàn, đối tượng, điều kiện kinh tế xã hội tạo sự đồng thuận cao trong 
toàn xã hội. Lồng ghép phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc 
vận động, phong trào thi đua yêu nước để tạo hiệu ứng tích cực và sự lan tỏa trong 
đời sống Nhân dân. Tổ chức “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nội 
dung, hình thức thiết thực, hướng về cơ sở.
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1.9. Tiếp tục triển khai thực hiện các Đe án ứng dụng khoa học kỹ thuật 
trong công tác công an: Đe án “Xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy Công an 
Thành phố hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đe án 
“ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác đảm bảo an ninh trật tự 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”.

1.10. Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng, 
phẩm chất đạo đức cho cán bộ chiến sĩ. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công 
nghệ vào công tác công an; đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao kiến thức, 
tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng 
cường công tác kiếm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực 
thuộc; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm minh (kể cả điều chuyển, thay thế) 
đối với người đứng đầu các đơn vị yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, không 
triên khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm hoặc 
thờ ơ, thiếu trách nhiệm, đối phó, không trung thực trong báo cáo tình hình tội 
phạm; tăng cường trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác quản lý địa bàn, 
mục tiêu, tuyến, lĩnh vực, nhất là đối với lực lượng Cảnh sát khu vực, Cảnh sát 
phòng, chống tội phạm; trường hợp yếu kém, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành 
nhiệm vụ, ngoài việc xử lý trách nhiệm phải điều chuyển, thay thế.

1.11. Đây mạnh việc họp tác, học tập kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ 
của các nước, các tổ chức quốc tế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 
nói riêng và giữ gìn an ninh trật tự nói chung, phù hợp với chủ trương, đường lối 
đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế đi vào 
chiều sâu, có hiệu quả.

2. Bộ đội Biên phòng Thành phố

Chủ động phôi hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cấp ủy chính 
quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho quần chúng Nhân dân trên 
địa bàn Biên phòng quản lý; nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực phòng, chống tội 
phạm.

Tô chức lực lượng, phương tiện thường xuyên tuân tra, kiêm soát chặt chẽ 
địa bàn, tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng; trong đó, tập trung vào các địa bàn, 
khu vực trọng điểm xung yếu, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các 
hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại địa bàn quản lý.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 
9 năm 2019 của Chính phủ về Quy chế phối họp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc 
phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn 
xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; các
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quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị 
trường... trên địa bàn Thành phố và các tỉnh giáp ranh có liên quan trong công tác 
nắm, trao đổi tình hình, phối họp đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm và 
vi phạm pháp luật trên địa bàn phụ trách, nhất là các tuyến đường sông, tuyến biên 
giới biển, cửa khẩu cảng Thành phố.

3. Bộ Tư lệnh Thành phố

Tiếp tục phối hợp Công an Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
Thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 
2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng trong thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, trong đó phân công rõ ràng về cơ 
chế chỉ huy, phối hợp giữa lực lượng Quân đội - Công an trong xử lý các tình 
huống phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu nạn, 
cứu hộ trên địa bàn Thành phố.

4. Cục Hải quan Thành phố

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát Hải quan, thu thập, xử lý 
thông tin liên quan đến các đối tượng xuất, nhập cảnh và doanh nghiệp có nghi vấn 
vận chuyến trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới; kiểm soát chặt chẽ 
các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất, 
nhập khẩu các mặt hàng hóa chất, tiền chất, tân dược gây nghiện để kịp thời phát 
hiện, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật không để tội phạm lợi dụng sản xuất 
ma túy trong nội địa.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả 
Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Quyết 
định số 4904/QĐ-ƯBND của ủ y  ban nhân dân Thành phố ngày 14 tháng 9 năm 
2017 về ban hành Quy chê phối họp giữa các cơ quan chức năng trong công tác lập 
hồ sơ và tổ chức điều trị ma túy đối với người nghiện ma túy bị xem xét áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Đề án "Quản lý, cắt 
cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ốn 
định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, 
quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc".

- Tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố tổng kết công tác triển khai thực 
hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đe án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến 
năm 2020; Đe án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và thí điểm can
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thiệp dự phòng nghiện cho người sử dụng ma túy, người có nguy cơ cao sử dụng 
ma túy giai đoạn 2021-2025”.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân (của tội phạm mua 
bán người), tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về tiếp cận các dịch vụ hỗ 
trợ và các chương trình an sinh xã hội như đào tạo nghề, vay vốn, giải quyết việc 
làm; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nguồn lực phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân 
tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối họp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan và ủy  ban nhân dân 
các quận, huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, 
chống các loại tội phạm; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống 
tội phạm với các hoạt động phát thanh, truyền hình, chương trình văn hóa, nghệ 
thuật, định hướng dư luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy hiệu 
quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội đế tuyên truyền phố biên, 
giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội nhằm nâng cao ý 
thức cảnh giác của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn 
chặn tội phạm.

- Tổ chức hướng dẫn các cơ quan báo đài Thành phố, phòng Văn hóa thông 
tin các quận, huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng 
phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế 
cơ sở về phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người nhất là các hoạt 
động hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy", "Ngày toàn dân phòng, 
chống mua bán người 30 tháng 7" và "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

- Theo dõi, phát hiện các tài khoản giao dịch trên không gian mạng, các sàn 
giao dịch điện tử có hoạt động liên quan đến mua bán ma túy, mua bán vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kịp thời thông tin cho Công an Thành phố để có biện pháp 
ngăn chặn, xử lý.

7. Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền tập trung ở cơ sở thông qua các 
thiết chế văn hóa, gắn kết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố cáo, tố giác tội phạm và 
bài trừ các tệ nạn xã hội nhằm đưa hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội 
phạm... đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Tổ chức triển lãm, các hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật lồng ghép 
với công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm tập trung vào các đối tượng là 
học sinh, sinh viên tại các trường học.
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- Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, chuyên ngành trên các địa bàn 
trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn có phạm pháp hình sự tăng. Tập 
trung kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh, dịch vụ do mình quản lý 
không để các đối tượng lợi dụng để tổ chức các hoạt động có liên quan đến tội 
phạm và vi phạm pháp luật.

- Tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có trách 
nhiệm tuyên truyền, thông tin, nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác cho khách du 
lịch trong việc tự phòng ngừa, tránh bị xâm hại tài sản và cử nhân viên hỗ trợ du 
khách trong việc trình báo khi bị xâm hại tài sản.

8. Sở Kế hoạch - Đầu tư

Chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có 
đăng ký các ngành nghề kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Phối họp chặt chẽ với 
Công an Thành phố trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 
ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, bảo vệ...; cung cấp thông tin của 
doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến "tín dụng 
đen"; phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, 
kinh doanh.

9. Thanh niên xung phong Thành phố:

Thực hiện tốt công tác quản lý học viên tại các Cơ sở cai nghiện ma túy, Cơ 
sở xã hội, Trung tâm giáo dục thường xuyên do lực lượng Thanh niên xung phong 
quản lý; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung Đe án "Nâng cao chất lượng 
hoạt động của Đội trật tự du lịch".

10. Sở Tài chính

Phối hợp Công an Thành phố, các sở, ngành có liên quan tham mưu ủ y  ban 
nhân dân Thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tội 
phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 theo quy định.

11. Sở Tư pháp

- Thực hiện có hiệu quả công tác phố biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; 
tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý, triến 
khai thực hiện các luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp 
luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp của các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, 
bán đấu giá tài sản, thừa phát lại, giám định tư pháp và việc chấp hành quy định 
pháp luật về chứng thực của ủ y  ban nhân dân các quận, huyện và thành phố 
Thủ Đức, giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết 
hồ sơ, nếu phát hiện các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật (đặc biệt



16

là việc sử dụng giấy tờ giả mạo), kịp thời có biện pháp ngăn chặn, báo cáo, đề xuất 
chuyển cơ quan có thấm quyền xử lý theo quy định.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về công chứng, thường xuyên quán triệt, nâng 
cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm 
và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" lợi dụng hoạt động 
công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản; bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp cho người dân.

12. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện tăng cường công tác quản 
lý Nhà nước trên lĩnh vực y tế.

- Tổ chức tốt và quản lý chặt chẽ, đúng quy định việc triển khai Đề án mở 
rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng các loại thuốc thay thế. Phối 
hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở cai nghiện tư nhân trên địa bàn Thành phố. 
Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động 
xuất nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất trong lĩnh vực y tế.

13. Sở Giáo duc và Đào tao• •

Chỉ đạo hệ thống các cơ sở đào tạo chú trọng lồng ghép nội dung giáo dục 
phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm vào chương trình đào tạo thông qua các 
hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt ngoài giờ, sinh hoạt chủ nhiệm...; tăng cường tô 
chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh 
viên; đề cao giáo dục đạo đức, kỹ năng sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử chuân 
mực; lên án những hành vi lệch chuẩn để nâng cao nhận thức, phòng ngừa tội 
phạm phát sinh trong học sinh, sinh viên. Phối hợp Công an Thành phố triển khai 
hiệu quả các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường.

14. ủ y  ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, 
xã, thị trấn

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiếp tục kéo giảm tình hình tội 
phạm, không để phát sinh phức tạp trong năm 2021. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, 
Trưởng Ban Chỉ đạo 138, Trưởng Công an quận, huyện, phường, xã, thị trấn phải 
chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm trên địa bàn mình, nếu để tình trạng phức 
tạp kéo dài phải có hình thức xử lý kỷ luật và thay đối nhân sự.

- Tiếp tục lồng ghép, đưa nội dung công tác phòng, chống vi phạm pháp luật 
và tội phạm vào các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xoá đói giảm 
nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần, vật 
chất trong Nhân dân, làm giảm nguyên nhân phát sinh tội phạm.

- Chỉ đạo thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự 
an toàn xã hội; tiếp tục giữ vững ổn định an ninh trật tự các địa bàn đã chuyến hoá
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thành công, đồng thời tiếp tục rà soát, chấm chọn các địa bàn phức tạp về trật tự xã 
hội để tập trung chuyển hoá, giảm tình hình tội phạm tại các địa bàn còn diễn biến 
phức tạp.

- Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ xử lý đối tượng vi phạm pháp luật tại địa 
phương như: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo 
dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, quản lý 
đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng sau cai nghiện ma túy tái hoà nhập cộng đồng, 
đối tượng được đặc xá, tù tha về địa phương.

- Chỉ đạo Công an địa phương phấn đấu khởi tố được án kinh tế từ công tác 
nghiệp vụ của ngành Công an (khởi tố được bị can) và phát hiện, khởi tố hoặc chuyển 
Cơ quan điều tra Công an Thành phố khởi tố 01 vụ án về tham nhũng xảy ra trên địa 
bàn trong năm 2021.

- Ban Chỉ đạo 138 cấp phường, xã, thị trấn tổ chức củng cố, kiện toàn các tổ 
hòa giải ở cơ sở, tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện, tổ chức hòa giải kịp thời 
các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư để ngăn chặn sớm các loại tội phạm 
liên quan đến bạo lực như: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người. 
Đồng thời, bố trí hỗ trợ thêm kinh phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
Tổ hòa giải ở cơ sở.

- Tăng cường công tác phối hợp, triển khai các nội dung giải pháp phòng, 
chống tội phạm tại các địa bàn giáp ranh, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách 
nhiệm để tội phạm và tệ nạn xã hội lợi dụng hoạt động.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội, đặc biệt là các vũ trường, quán bar, nhà 
nghỉ... không để các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc 
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; quản lý các hoạt động kinh doanh cầm đồ, 
dịch vụ mua bán, sửa chữa phụ tùng và xe gắn máy, thiết bị điện tử nhằm hạn chế tình 
trạng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp phòng, chống tội phạm tại cơ sở; kịp thời phát hiện các sơ hở, yếu kém để chỉ 
đạo, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm; đồng thời, phát hiện các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng kiến, sáng tạo có hiệu quả trong công tác 
phòng, chống tội phạm để động viên, khen thưởng kịp thời.

- Chủ động nguồn tài chính đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống tội phạm 
và tệ nạn xã hội trên địa bàn; tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tại địa phương 
(huy động nguồn kinh phí xã hội hóa) hồ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt bổ sung hệ 
thống camera quan sát an ninh trật tự tại các khu vực, địa bàn, tuyến đường... chưa 
được trang bị hệ thống camera quan sát an ninh trật tự với tiêu chí lắp đặt để quan sát 
toàn bộ các khu vực ừên địa bàn; thực hiện việc thưởng bằng vật chất cho tập thế, cá 
nhân trực tiếp hoặc cung cấp tin báo có giá trị giúp bắt giữ tội phạm.
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15. Đề nghị ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn 
thể thành viên

Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp trong thực hiện Đề án "Vận động toàn dân 
tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người 
phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư". Tiếp tục phối họp với các sở, ngành 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phương thức, thủ 
đoạn và hậu quả tác hại của tội phạm, nhất là tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán 
người, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"... dưới nhiều hình thức như băng 
rôn, khẩu hiệu, tờ gấp, tranh cổ động, sổ tay, tài liệu hỏi đáp, gặp gỡ, nói chuyện 
trực tiếp và thông qua hoạt động tại các cơ sở giáo dục, hoạt động văn hóa, du lịch, 
sinh hoạt cộng đồng...

15.1. Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt 
công tác giáo dục, quản lý con em, người thân trong gia đình không vướng vào các 
loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tham gia vận động cộng đồng trong việc cảm hóa 
giáo dục, giúp đỡ người phạm tội, thanh thiếu niên chưa ngoan và phụ nữ mãn hạn 
tù, phụ nữ hoàn lương, các đối tượng hồi gia sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tái 
hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện; tích cực tham gia các phong trào 
"Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Xây dựng gia đình văn hóa", "Xây dựng khu 
phố, thôn, ấp văn hóa", "Xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn 
ma túy, mại dâm", thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" 
và Đe án " Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các 
vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027".

- Chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ 
hội viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính họp pháp; kịp thời tuyên truyền 
về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do "tín dụng đen" gây ra; thủ đoạn lừa đảo 
thông qua huy động vốn, vận động hội viên không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp 
các hoạt động liên quan đến "tín dụng đen", đánh bạc...

15.2. Thành đoàn Thành phố

- Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên, 
đoàn viên gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch 
phối họp liên tịch giữa Thành đoàn và các sở, ban, ngành, đoàn thể về phòng, chống 
tội phạm. Tăng cường vận động thanh niên tích cực tham gia vào các phong trào của 
Đoàn Thanh niên cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, 
không tụ tập, không tham gia các nhóm tự phát chưa được pháp luật công nhận dẫn 
đến tự gây nguy hiểm cho bản thân và vi phạm pháp luật.
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- Tăng cường tổ chức các sân chơi lành mạnh thu hút thanh thiếu niên tham 
gia vào các hoạt động bổ ích, lành mạnh tránh phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ thanh, thiếu niên 
phạm tội và vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; đẩy mạnh 
xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm và 
tệ nạn xã hội.

16. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 2 cấp

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về 
tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm cho người bị thiệt hại 
trong hoạt động tố tụng hình sự. Không để xảy ra tình trạng quá hạn tạm giữ, tạm 
giam và thời hạn giải quyết vụ án, vụ việc; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội 
phạm; không để xảy ra việc tạm đình chỉ hoặc Tòa tuyên không phạm tội.

- Tăng cường kiểm sát chặt chẽ các hoạt động của Cơ quan Điều tra ngay từ 
khi tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xác minh nguồn tin về tội phạm; trong hoạt động 
điều tra, đảm bảo các quyết định tố tụng có căn cứ, đúng pháp luật.

- Phối họp chặt chẽ với lực lượng Công an, nhất là việc thống nhất quan 
điểm điều tra, truy tố, xét xử trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc 
biệt là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp trong quá trình thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải thực hiện thống kê, tổng họp, phân tích, dự 
báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật để kiến nghị Ban Chỉ đạo 138/TP chỉ 
đạo các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Phối 
hợp các ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết việc áp dụng 
các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; kịp thời đưa ra xét xử các vụ 
án điếm dư luận quan tâm nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.

Trong quá trình giải quyết, xét xử các loại án và các vụ việc khác theo quy 
định của pháp luật có liên quan đến trách nhiệm của các sở, ban, ngành thành viên 
Ban Chỉ đạo 138/TP, ủ y  ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; 
Tòa án nhân dân Thành phố chủ động trao đối với các đơn vị, địa phương để phối 
hợp, giải quyết khách quan, đúng pháp luật.

17. Các Sở, ngành, đoàn thể còn lại thuộc Ban Chỉ đạo 138/TP căn cứ vào chức 
năng, nhiệm vụ của ngành mình tố chức các biện pháp công tác để triển khai nhiệm 
vụ phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Khi phát hiện dấu hiệu của tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trên lĩnh vực đảm 
trách phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn, thông báo ngay cho cơ quan chức 
năng; phối hợp hiệu quả với Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan khi có 
yêu cầu hỗ trợ.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, 
đoàn thể Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện cụ thể (đơn vị nào đã xây dựng kế hoạch thì đối chiếu với các nội dung 
nhiệm vụ được phân công, nếu chưa đày đủ thì xây dựng văn bản triển khai, điều 
chỉnh bổ sung cho phù hợp). Kế hoạch (hoặc văn bản triển khai) của các đơn vị gửi 
về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP (qua Phòng Tham mưu Công an 
Thành phố, số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) để theo dõi, 
tổng họp.

2. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 01 năm, các sở, ban, ngành thành viên Ban 
Chỉ đạo 138/TP; Ban Chỉ đạo 138 Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện báo cáo 
tình hình, kết quả thực hiện Ke hoạch này gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 
đạo 138/TP (qua Phòng Tham mưu - Công an Thành phố) để tổng hợp.

3. Giao Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP 
hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Ke hoạch này; 
định kỳ tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138/TP báo cáo kết quả thực hiện cho Chính 
phủ, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố và ủ y  ban nhân dân 
Thành phố theo quy định./.

Nơi nhận;
-  T h ư ờ n g  t r ự c  Ban C h ỉ  đạo 138/CP ( C ụ c  VOI - B C A ) ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các thành viên BCĐ 138/TP;
- Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện, TP. Thủ Đức;
- VPƯB: CVP;
- Lưu: VT, NCPC (Th.Lâm + hồ sơ), (50b).53
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