Trong năm 2017, Công an quận Cẩm Lệ đã triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống trấn áp tội
phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn. Toàn quận xảy ra 44 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1 vụ
so với năm 2016. Lực lượng công an quận đã điều tra làm rõ 38 vụ, 70 đối tượng. Đặc biệt, các vụ trọng án
đều được điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã phát hiện và bắt, khởi tố 22 vụ, 26 đối tượng
liên quan đến tội phạm ma tuý. Về an toàn giao thông, cả năm xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ
nghiêm trọng làm 9 người chết, 2 người bị thương, giảm 3 vụ, giảm 1 người chết, giảm 4 người bị thương so
với cùng kỳ.

Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phối hợp tuần
tra theo quyết định 8394 của UBND thành phố được triển khai quyết liệt. Trong năm 2017, các lực lượng đã
phối hợp tuần tra 4.380 lượt với hơn 26.000 lượt người tham gia. Qua tuần tra đã bắt 3 vụ - 8 đối tượng tàng
trữ trái phép chất ma túy, kiểm tra phát hiện 14 đối tượng dương tính với ma túy, 5 vụ - 7 đối tượng trộm
cắp tài sản, bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy, lập biên bản tạm giữ 18 xe máy vắng chủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Văn Sơn Chủ tịch UBND Quận ghi nhận và đánh giá cao kết quả
CAQ đạt được trong năm 2017, trong đó nhấn mạnh việc CAQ 12 năm liền đạt danh hiệu thi đua quyết
thắng, được UBND thành phố tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017. Chủ tịch UBND quận
nhấn mạnh trong thời gian tới CAQ cần làm tốt công tác tuyển quân và giao quân năm 2018, thực hiện tốt
chương trình thành phố 4 an trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, triển khai lắp đặt camera an
ninh, trong đó chú trọng chất lượng camera, quản lí chặt chẽ các cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu, vật liệu
nổ trên địa bàn. Ông Lê Văn Sơn cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà CAQ cần triển khai ngay
trong thời gian tới như đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuần tra
kiểm soát, quản lí nhân hộ khẩu, quản lí địa bàn, tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là trong thời
điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc CA thành phố cũng đã biểu dương kết quả mà
CAQ Cẩm Lệ đã đạt được trong năm 2017. Đại tá nhấn mạnh CAQ cần bám sát nghị quyết đề ra, nắm bắt

đánh giá tình hình, chủ động tham mưu đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, thực
hiện hiệu quả chương trình thành phố 4 an. Đại tá cho biết trước mắt CAQ tiếp tục thực hiện ra quân tấn
công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân đón tết. Công tác này phải được
duy trì, đảm bảo trên địa bàn không có băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, đòi nợ thuê, giết người
cướp của, hạn chế tình trạng trộm đột nhập, tăng tỉ lệ điều tra khám phá án.

PGĐ Công an thành phố - Đại tá Trần Phòng tặng giấy khen cho các tập thể thi đua quyết thắng

Phó Giám đốc CA thành phố cũng lưu ý tội phạm về ma túy, trong đó yêu cầu từ CSKV đến tổ dân phố,
trưởng CA phường và các đội nghiệp vụ phải có sự liên hệ, phối hợp chặt chẽ để quản lý tốt địa bàn, nhân
hộ khẩu.

Dịp này Giám đốc CA thành phố cũng đã tặng giấy khen cho 7 tập thể thi đua quyết thắng thuộc công an
quận./.
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