Trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ phục vụ việc đi lại, vui
chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các sự kiện
trọng đại của đất nước, địa phương; phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; ngăn
chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; chủ động nắm tình
hình, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp với các lực lượng chức năng đấu
tranh với các loại tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội như: Cướp, cướp giật, trộm cắp,
tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, hàng nhập lậu, hàng giả; vận chuyển trái phép vật liệu
nổ, nổ khí, đồ chơi nguy hiểm.
Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa nhấn mạnh vai trò của các lực lượng nòng cốt
như công an, dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân thường trực. Theo đó, Chủ tịch UBND quận yêu cầu các
lực lượng thực hiện nghiêm chế độ trực ban, tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động nắm bắt tình hình, kịp
thời giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, không để bị đọng bất ngờ, hình
thành các điểm nóng, hạn chế hình thành tội phạm băng ổ nhóm, có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen,
đòi nợ thuê… Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa nhấn mạnh cần xử lý kịp thời các mâu thuẫn ngay tại cơ
sở, không để phát sinh các nguy cơ tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, cần tập trung xử lý, ngăn chặn
tội phạm liên đến ma tuý, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy,
quản lý nhân hộ khẩu, các dịch vụ kinh doanh có điều kiện, thực hiện nghiêm công tác tuần tra theo quyết
định 8394, tập trung các địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh, quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu
“3A:an toàn, an tâm, an bình” trong năm 2021.

Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm
Ngay sau lễ phát động, các lực lượng công an, dân phòng, dân quân thường trực, bảo vệ dân phố đã tiến
hành ra quân, diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính của quận./.
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