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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
A Lưới, ngày 20

tháng 11 năm 2018

Về việc phòng chống, đấu tranh
với tội phạm trộm Công sở,
trộm két sắt

Kính gửi:
- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ sở trường học;
- Các Công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các cơ
quan, doanh nghiệp, trường học... Vụ việc gần đây nhất tại thị xã Hương Trà, vào
lúc 00h20’ ngày 03/11/2018, kẻ gian đột nhập vào Trường Trung học Hương Trà,
cắt 02 ổ khóa cửa phòng tài vụ rồi tiến hành đục phá két sắt để trộm tài sản. Tại hiện
trường, Camera ghi lại được hình ảnh 03 đối tượng nam giới khoảng 25-30 tuổi, cao
từ 1m56 – 1m70, các đối tượng đều đeo găng tay và khẩu trang y tế.
Từ ngày 06/11 đến nay, trên địa bàn tỉnh, tại thị xã Hương Trà, huyện Phú
Vang, huyện Quảng Điền, huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc và thành phố Huế liên
tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản vào ban đêm tại các cơ quan, công sở, trường
học… Trích xuất camera tại hiện trường các vụ trộm cắp tài sản trên có ít nhất hai
nhóm đối tượng chuyên gây án. Vừa qua, trên địa bàn huyện A Lưới vào ngày
01/10/2018, cũng đã xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản công sở (trộm két sắt) tại phòng
kế toán – thủ quỹ của UBND xã Hồng Vân.
Trước tình hình diễn biến phức tạp như trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu
UBND các xã, thị trấn; các phòng ban, cơ quan, đoàn thể; các tổ chức, công ty,
doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc
một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội
phạm này. Tăng cường công tác tuyên truyền về hành vi, hoạt động của các đối
tượng trộm cắp; đặc biệt là tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các đối tượng
trộm công sở, trộm két sắt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được
biết; biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, các
hành vi trộm cắp tài sản… yêu cầu báo ngay cho cơ quan Công an huyện để kịp thời
đấu tranh ngăn chặn.

2. Quán triệt cho lực lượng làm công tác bảo vệ cơ quan, trụ sở phải chủ động
phòng ngừa là chính, tổ chức bảo vệ, tuần tra nghiêm túc 24/24; đặc biệt tăng cường
bảo vệ vào ban đêm, các ngày nghỉ trong tuần, dịp lễ, tết, ngày hội… không để tội
phạm lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp, gây mất an ninh trật tự trên địa
bàn (100% trụ sở, cơ quan phải bố trí, đảm bảo lực lượng bảo vệ 24/24).
3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú ý trong công tác bảo quản tài chính của cơ
quan, đơn vị mình. Trong trường hợp không cần thiết thì không để tiền với số lượng
lớn tại trụ sở mà gửi vào kho bạc, ngân hàng để đảm bảo an toàn.
4. Đối với các đơn vị như Kho bạc, Ngân hàng; công ty, doanh nghiệp… phải
bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách với quân số đảm bảo. Đồng thời, phải trang bị
các thiết bị bảo vệ (Hệ thống ánh sáng, Camera, Báo động, Thiết bị chống trộm…)
và sử dụng loại két sắt có chất lượng tốt, không để đối tượng có điều kiện hoạt động
gây án.
5. Công an huyện tập trung lực lượng, biện pháp để chủ động trong công tác
phòng ngừa, tuần tra mật phục, thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ các cơ quan,
trụ sở UBND các xã, thị trấn, trường học… để kịp thời chấn chỉnh sơ hở, không để
tội phạm gây án. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra các vụ việc liên quan đến
trộm cắp tài sản tại trụ sở của cơ quan, đơn vị mình do nguyên nhân chủ quan thì
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai
thực hiện nghiêm túc; kịp thời báo cáo vụ việc, tình hình liên quan cho Chủ tịch
UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện) để chỉ đạo
giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT và PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Công an huyện;
- Lưu: VP, CAH.
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