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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN NINH KIỀU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 138/BC-UBND Ninh Kiều, ngày 21 tháng 6 năm 2019 
 

BÁO CÁO 
Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 
trên địa bàn quận Ninh Kiều 

 
Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-HĐND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân quận Ninh Kiều về việc tổ chức kỳ họp lần thứ mười của Hội đồng nhân dân 
quận khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều báo cáo kết quả 
công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn quận như sau 

I. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ 

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp 
tục được giữ vững ổn định. Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các phòng, ban 
ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao tinh thần 
cảnh giác của nhân dân, không để kẻ địch, phần tử xấu xúi giục, kích động tham 
gia vào các hoạt động gây mất an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục 
tiêu, địa bàn trọng điểm, các điểm tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao, các đoàn khách quốc tế, Trung ương đến thăm và làm 
việc trên địa bàn quận. 

Ngoài ra, Công an quận phát hiện tài khoản Facebook “Quach Nguyen 
Anh Khoa” có đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung nói xấu chế độ, các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hành vi đăng tải, chia sẽ  của đối tượng 
Quách Nguyễn Anh Khoa có dấu hiệu tội phạm “Lợi dụng các quyền tự do dân 
chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân” được quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đã có kết luận điều tra 
chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố. 

 II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 

1. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Công an 
quận phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các 
đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng 
ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng 
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chống tội phạm nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Kết quả đạt 
được cụ thể như sau: 

1.1 Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội 

Tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xảy ra 61 vụ, so cùng kỳ giảm 16 
vụ (61/77); điều tra làm rõ 59 vụ, bắt 71 tên, tỷ lệ phá án đạt 96,72%. Cụ thể: 

- Trọng án: xảy ra 2 vụ Giết người, phá 2 vụ, bắt 2 tên, tỷ lệ điều tra án đạt 
100%, so cùng kỳ tăng 1 vụ (2/1). 

- Thường án: xảy ra 59 vụ, phá 57, bắt 69 tên, tỷ lệ điều tra án 96,61%, so 
cùng kỳ giảm 17 vụ (59/76). Cụ thể: trộm cắp tài sản 32 vụ, phá 30 vụ, bắt 32 
tên; cố ý gây thương tích 10 vụ, bắt 15 tên; cướp giật tài sản 5 vụ, bắt 7 tên; lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản 04 vụ, bắt 4 tên; cướp tài sản 01 vụ, bắt 01 tên; chống 
người thi hành công vụ 01 vụ, bắt 01 tên; hủy hoại tài sản 01 vụ, bắt 01 tên; 
cưỡng đoạt tài sản 01 vụ, bắt 01 tên; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm 
phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 01 vụ, 
bắt 01 tên; lạm dụng chiếm đoạt tài sản 01 vụ, bắt 01 tên; hiếp dâm 01 vụ, bắt 01 
tên; giao cấu trẻ em 01 vụ, bắt 01 tên. 

Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận 30 tin báo, nội vụ đang tiếp tục 
điều tra làm rõ. Xử lý hành chính tại địa phương 61 vụ, 86 tên vi phạm pháp luật 
về trật tự xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý hành 
chính 141.500.000đ.  

1.2 Công tác giải quyết, triệt phá điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội 

- Tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc: phát hiện 43 vụ, 158 tên, so 
cùng kỳ phát hiện ít hơn 20 vụ (43/63). Nội vụ khởi tố 2 vụ, 2 tên, xử lý hành 
chính 31 vụ, 110 tên với số tiền trên 215 triệu đồng, số còn lại đang xử lý. 

- Tội phạm mại dâm: 4 vụ, 7 tên, so cùng kỳ phát hiện nhiều hơn 1 vụ 
(4/3). Xử lý hành chính 1 vụ với số tiền 15.000.000đ, các đối tượng còn lại đang 
tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành chính. 

 1.3 Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham 
nhũng và chức vụ 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã bắt 32 vụ, 32 đối tượng (21 vụ kinh tế, 
11 vụ môi trường), so cùng kỳ phát hiện ít hơn 1 vụ (32/33) có hành vi vi phạm 
liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng 
giá trị hàng hóa trên 500 triệu đồng. Khởi tố 1 vụ, 1 tên, xử lý hành chính 20 vụ 
với số tiền trên 249 triệu đồng. 
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- Xử lý hành chính Cty TNHH Thương mại Express Cash về hành vi 
quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông với số tiền 
30.000.000đ. 

1.4 Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy 

 Tội phạm về tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu 
năm 2019 đã bắt 42 vụ, 73 tên mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma 
túy, so cùng kỳ phát hiện ít hơn 13 vụ (42/55). Nội vụ khởi tố 23 vụ, 32 tên, tạm 
giữ 6 vụ, 12 tên. Xử lý hành chính 13 vụ, 23 tên số còn lại chuyển về địa 
phương lập hồ sơ quản lý theo quy định pháp luật. 

 - Đã phát hiện 69 vụ, 123 tên sử dụng trái phép chất ma túy. Xử lý hành 
chính 35 tên với số tiền trên 23 triệu đồng, số còn lại lập hồ sơ theo quy định 
pháp luật. 

 - Lập 90 hồ sơ theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 
2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; 50 hồ sơ, đưa 13 đối tượng theo Nghị định số 221/2013/NĐ-
CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

1.5 Công tác bắt truy nã 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã bắt 03 đối tượng có quyết định truy nã, 
số đối tượng truy nã hiện còn 18 đối tượng. Bắt 01 đối tượng có quyết định truy 
tìm.  

1.6 Công tác điều tra, xử lý tội phạm, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 
báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 

 Tổng số án thụ lý 219 vụ, 210 bị can (án cũ chuyển qua 66 vụ, 53 bị can; 
án khởi tố mới 143 vụ, 140 bị can; án nhận PC03 01 vụ; phục hồi điều tra 03 vụ, 
01 bị can; Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung 04 vụ, 08 bị can; trả hồ sơ 
điều tra lại 02 vụ, 08 bị can). Kết quả xử lý 143 vụ, 141 bị can, tỷ lệ đạt 65,30% 
(chuyển Viện kiểm sát truy tố 91 vụ, 128 bị can; chuyển Viện kiểm sát án trả 
điều tra nổ sung 04 vụ, 08 bị can; đình chỉ điều tra 01 vụ; tạm đình chỉ 39 vụ. 03 
bị can; nhập án 08 vụ, 02 bị can). Án hiện còn 76 vụ, 69 bị can.   

- Tin báo tố giác tội phạm: tổng số 253 tin (tin cũ chuyển qua 62, tiếp nhận 
mới 190, phục hồi 01). Số tin đã xử lý 190, tỷ lệ đạt 74,60% (khởi tố 125 tin, 
không khởi tố 44 tin, tạm đình chỉ 16 tin, chuyển cơ quan khác 05 tin). Hiện 
đang xác minh 63 tin. 
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 2. Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội 

 Cùng với việc tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, 
đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2019 Ủy ban 
nhân dân quận Ninh Kiều đã chỉ đạo Công an quận phối hợp với các phòng, ban 
ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước nói chung và công tác quản lý 
Nhà nước về an ninh trật tự nói riêng, góp phần vào ổn định và giữ vững tình 
hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt 
động kinh tế - xã hội phát triển. 

2.1 Về trật tự an toàn giao thông 

 Tai nạn giao thông: trong 6 tháng trên địa bàn xảy ra 4 vụ, làm chết 4 
người, thiệt hại tài sản khoảng 4.000.000đ, so với cùng kỳ giảm 1 vụ (4/5), số 
người chết giảm 1 người (4/5). Va chạm giao thông đường bộ: 10 vụ, bị thương 
nhẹ 11 người, so cùng kỳ tăng 1 vụ (9/10), số người bị thương tăng 1 (11/10).  

Công an quận - Thường trực Ban An toàn giao thông quận thực hiện có 
hiệu quả các kế hoạch mở cao điểm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm trên địa bàn. 
Tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, Nghị định 
số 46/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 132/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 12 năm 2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường thủy nội địa và các văn bản có liên quan tại Nhà văn hóa thiếu 
nhi, các trường THCS, Tiểu học và Ủy ban nhân dân một số phường trên địa 
bàn, có khoảng 7.500 người tham dự; phát 11.200 tờ rơi, tờ bướm, tờ cam kết; 
lắp đặt 30 pano (1m x 2m) tuyên truyền an toàn giao thông tại các cổng trường 
tiểu học trên địa bàn quận. 

 - Tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát giải quyết trật tự an toàn giao thông 
đường bộ được 816 cuộc, 6.658 lượt đồng chí tham gia. Kết quả: xử lý hành 
chính 3.830 trường hợp với số tiền trên 4,5 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng trên 2,5 tỷ 
đồng. Tạm giữ 1.851 phương tiện, tước 2.344 giấy phép lái xe. 

 2.2 Công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng 

 Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa phóng thanh tại các chợ, tuyến 
đường thường xuyên tụ tập mua bán lấn chiếm lòng lề đường được 129 cuộc, 
với thời lượng 11.550 phút; tuyên truyền trực tiếp qua công tác tuần tra kiểm 
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soát cho hơn 2.000 lượt người có các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao 
thông, trật tự đô thị. 

 Tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát, giải quyết trật tự đô thị được 3.454 
cuộc, 17.509 lượt đ/c tham gia. Kết quả: nhắc nhở 4.623 trường hợp, tạm giữ 
1.512 bàn ghế, 135 bảng hiệu, 52 xe tự chế, 46 dù và một số tang vật khác. Xử 
lý hành chính 902 trường hợp, với số tiền trên 340 triệu đồng, so cùng kỳ giảm 
khoảng 300 triệu đồng. 

 2.3 Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội 

 Đội liên ngành 814 kiểm tra, phát hiện 28 cơ sở vi phạm; Đội Cảnh sát 
quản lý hành chính kết hợp Công an phường kiểm tra, phát hiện 149 cơ sở vi 
phạm, 5 tên sử dụng trái phép chất ma túy, 1 hộ dân tàng trữ trái phép chất ma 
túy. Xử lý hành chính 318.050.000đ. 

 - Phát hiện, xử lý 7 tên có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ 
trái phép. Xử lý hành chính 19.500.000đ. 

 2.4 Cháy, nổ, tai nạn khác 

 - Tai nạn cháy, nổ: xảy ra 4 vụ, so cùng kỳ giảm 2 vụ (4/6). Thiệt hại tài 
sản khoảng 20 triệu đồng, làm bị thương 2 người. Nội vụ phòng PC07 thụ lý. 

 - Tai nạn khác: xảy ra 1 vụ chìm ghe chở gạch tại rạch Khai Luông. 
Không thiệt hại về người. 

 - Chết người: xảy ra 41 vụ (37 chưa rõ nguyên nhân, 3 đuối nước, 1 tai 
nạn lao động). Nội vụ PC02 và Công an quận Ninh Kiều thụ lý.  

3. Các mặt công tác khác 

 Mời giáo dục 823 lượt đối tượng có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp 
luật. Truy gom 9 đối tượng lang thang, tâm thần chuyển trại xã hội. Tổ hình sự 
đặc nhiệm tổ chức tuần tra phòng, chống trộm cắp, cướp giật được 261 cuộc, 838 lượt 
đồng chí tham gia, phát hiện 08 vụ,  22 đối tượng vi phạm pháp luật. Nội vụ giao Công 
an các đơn vị xử lý theo thẩm quyền. 

 III. PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 

 Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo 
vệ an ninh tổ quốc năm 2018 và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 
quốc năm 2019; diễn đàn “Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân” các 
phường Thới Bình, An Cư, An Nghiệp, An Phú, An Hội, An Lạc. 

 - Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và nâng chất 05 mô hình về an ninh trật 
tự, phòng chống tội phạm, cụ thể: mô hình “5 trong 1 về giữ gìn an ninh trật tự”, 
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“Tuần tra nhân dân”, “Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự”, “Quản lý, cảm hóa, 
giáo dục đối tượng” và “Camera phòng, chống tội phạm”. Trong đó, một số mô 
hình hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội 
phạm như mô hình “5 trong 1 về giữ gìn an ninh trật tự”, “Camera phòng, chống 
tội phạm”. 

 - Tổ chức họp dân 287 cuộc với 12.796 lượt người tham dự. Nội dung 
tuyên truyền công tác phòng ngừa tố giác tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt 
động của các loại tội phạm, cho vay lãi nặng; kêu gọi người dân tích cực tham 
gia mô hình “5 trong 1 về an ninh trật tự”; nâng cao ý thức người dân về tự bảo 
quản tài sản cá nhân; phát 8.458 tờ rơi, tớ bướm tuyên truyền thủ đoạn tội phạm, 
kêu gọi nhân dân tố giác tội phạm, giao nộp dao, lê, mã tấu…. Ngoài ra, tuyên 
truyền lưu động bằng xe gắn máy được 5.920 cuộc; đài truyền thanh phường với 
thời lượng 22.240 phút.  

 - Công an quận kết hợp Công an phường, Quân sự, Bảo vệ dân phố tổ 
chức tuần tra đêm được 4.092 cuộc, 23.242 lượt đồng chí tham gia. Kết quả: 
phát hiện 13 tên vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 05 đối tượng đá gà; 
nhắc nhở 612 quán bán khuya; giải tán 1.734 thanh thiếu niên tụ tập khuya; 34 
điểm đánh bài; 02 đối tượng trộm cắp tài sản. 

 IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Công an 
quận phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các mặt 
công tác nghiệp vụ, tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường huy động các 
ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an cùng tham gia phòng, 
chống tội phạm, giải quyết trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tăng cường 
tuyên truyền trong nội bộ, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tố 
giác tội phạm, chấp hành tốt pháp luật và các quy định của chính quyền địa 
phương. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp 
tục được giữ vững ổn định, các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các đồng chí lãnh 
đạo trung ương, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn quận, 
tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Kết quả: 
phạm pháp hình sự giảm, đã bắt và xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về 
trật tự xã hội, ma túy, tệ nạn xã hội. 

          V. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị 



7 

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, tượng đài Bác Hồ ở bến 
Ninh Kiều; các đoàn khách Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, 
làm việc tại thành phố Cần Thơ. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ diễn ra trên địa bàn. 

2. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tấn công, trấn áp tội phạm và vi 
phạm pháp luật về cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen, trộm 
cắp tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

- Tăng cường quản lý chặt di biến động của các đối tượng trên địa bàn và 
đối tượng từ nơi khác đến ẩn nấp lợi dụng hoạt động đông người thực hiện hành 
vi phạm tội.  

- Công an quận, Công an 13 phường rà soát nắm chặt các điểm tệ nạn xã 
hội. Tổ chức triệt xóa các tụ điểm đánh bài, đá gà… không để hình thành điểm 
nóng gây bức xúc trong nhân dân. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 170/KH-CAQ-TH ngày 09 
tháng 10 năm 2017 về thực hiện Đề án phòng, chống ma túy trên địa bàn quận 
Ninh Kiều giai đoạn 2017-2020. 

- Tiếp tục đấu tranh triệt xóa các tụ điểm ma túy, các vụ việc có liên quan 
người nghiện ma túy. Tăng cường công tác lập hồ sơ theo Nghị định số 
111/2013/NĐ-CP, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.  

- Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh kịp thời phát hiện, xử lý 
nghiêm các vụ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không hóa đơn chứng 
từ; thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh nghi vấn, có dấu hiệu vi phạm 
về lĩnh vực vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. 

- Các Đội Điều tra nâng cao tỉ lệ điều tra không để án tồn đọng, vi phạm 
thời hiệu, thời hạn điều tra và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị 
khởi tố.  

3. Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội 

- Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nhất là các cơ sở cầm đồ, 
lưu trú, massage, quán bar, karaoke, tiệm game, internet… thực hiện tốt công tác 
vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác tuyên 
truyền phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao 
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thông nhằm ngăn chặn tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn. Tăng cường công tác 
tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an 
toàn giao thông. Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. 

4. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa, tố giác tội phạm, tệ 
nạn xã hội, tập trung vào những địa bàn xảy ra án nhiều. Tăng cường công tác 
phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm. Phát huy hiệu quả hoạt động của các 
mô hình an ninh trật tự đang thực hiện. 

5. Công tác Xây dựng lực lượng 

 Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm, quản lý cán bộ 
chiến sĩ trong đơn vị, thực hiện nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân. Đảm bảo 
công tác trực, thông tin, báo cáo đúng quy định 

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về kết quả 
công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và 
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn quận./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Quận ủy Ninh Kiều; 
- TT. HĐND quận; 
- TT. UBND quận (B, C, D); 
- TT. UBMTTQ VN quận; 
- Các Ban thuộc HĐND quận; 
- Đại biểu HĐND quận; 
- Phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; 
- UBND 13 phường thuộc quận; 
- LĐVP (A, B, C); 
- Cổng TTĐT quận; 
- Lưu: VT, vinh. 
 

 Q. CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Trần Tiến Dũng 
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