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Kính gửi:  

 
 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

   

Thời gian qua trên địa bàn huyện Tràng Định liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp 
tài sản tại các Cơ quan và nhà dân trên địa bàn huyện Tràng Định. Điển hình như: 

Ngày 06/3/2018, tại UBND xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 
Sơn bị kẻ gian mở cửa vào phòng của thủ quỹ xã cậy phá két sắt trộm cắp tiền 
các loại qũy của UBND xã Tri Phương, huyện Tràng Định.  

Ngày 06/3/2018, Bùi Thị Bé, sinh năm 1973, trú tại: Bản Nằm, xã Kháng 
Chiến, phát hiện gia đình bị mất trộm 06 con gà; 01 bao thóc nếp và 3.700.000đ 
(ba triệu bẩy trăm nghìn đồng) Cơ quan CSĐT Công an huyện Tràng Định, tỉnh 
Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nông 
Thanh Chắm, sinh năm 1989, trú tại: Nà Trại, xã Đại Đồng về tội trộm cắp tài 
sản để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Ngày 26/4/2018, La Thị Tươi, sinh năm: 1975, trú tại: Bản Mạ, xã Đại 
Đồng để máy tính xách tay nhãn hiêu DELL trên ghế trong gia đình bị kẻ gian 
đột nhập vào nhà lấy trộm. 

Ngày 29/4/2018, Phạm Văn Hoạt, sinh năm 1964, trú tại: Nà Nghiều, xã 
Đại Đồng trình báo gia đình bị mất 12 tấm gỗ, trong đó có 10 tấm gỗ lim nam 
phi; mỗi thanh có kích thước dài: 3,25m; dầy 06cm; rộng 25cm và 02 tấm gỗ lý 
dài 3,2m; dầy 06cm; rộng 25cm. 

Tối ngày 29/4/2018, tại UBND xã Đại Đồng bị kẻ gian phá khóa đột nhập 
vào phòng văn phòng thống kê của trụ sở UBND xã qua khám nghiệm hiện 
trường kiểm tra không phát hiện bị mất tài sản.  

Mặc dù Công an huyện Tràng Định đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh 
quyết liệt với tội phạm trộm cắp tài sản nhưng do một bộ phận nhân dân chủ 
quan trong việc quản lý, một số tài sản, phương tiện để ở những nơi không có 
người trông giữ, khuất tầm nhìn, không có khóa bảo vệ an toàn, thậm chí người 
dân còn cắm chìa khóa ở xe nên các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi trộm 
cắp tài sản. Qua điều tra, xác minh thấy các đối tượng thường lợi dụng trời đêm 
tối, mưa gió,… hoặc người dân đi làm vắng nhà để thực hiện hành vi trộm cắp.  

Đối với trụ sở cơ quan mặc dù có bố trí người bảo vệ trông coi nhưng 
người bảo vệ đều là những người có nhà gần trụ sở cơ quan do vậy không 



 2 
 

thường xuyên đến cơ quan thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình dẫn 
đến để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. 

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên, 
UBND huyện Tràng Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 
trên địa bàn làm tốt một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn; nhân viên bảo vệ cơ quan, cùng 
các ban ngành chức năng chủ động làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, tổ 
chức tuyên truyền từ tổ dân phố, thôn, bản trong các cuộc họp dân trên hệ thống 
loa truyền thanh của các xã, thị trấn để đông đảo quần chúng nhân dân được biết 
và chủ động phòng ngừa, cảnh giác không để các đối tượng lợi dụng sơ hở trộm 
cắp tài sản. 

2. Thường xuyên kiểm tra, kiểm kê tài chính, tài sản, hạn chế để tồn đọng 
tiền mặt tại trụ sở. Rà soát, đánh giá lại đội ngũ bảo vệ, tuyển chọn và ký hợp 
đồng với những người có tinh thần trách nhiệm và đủ điều kiện đảm đương 
nhiệm vụ. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng cường công 
tác tuyên truyền đưa tin, bài viết có nội dung phổ biến về phương thức, thủ đoạn 
hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác 
của quần chúng nhân dân để chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm nói chung 
và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn 
huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho học sinh, cán bộ công chức, viên chức 
trong nhà trường về việc phòng ngừa, cảnh giác không để các đối tượng lợi dụng 
sơ hở trộm cắp tài sản. Tăng cường lực lượng bảo vệ đảm bảo ANTT tại các cơ 
quan, đơn vị, nhất là ngày nghỉ, nghỉ lễ, tết,… 

5. Công an huyện khẩn trương điều tra xác minh làm rõ các vụ án trộm 
cắp xảy ra trên địa bàn đề xử lý theo quy định pháp luật. Làm tốt công tác nắm 
tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn tội phạm trộm cắp xảy ra 
trên địa bàn huyện. 

UBND huyện Tràng Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị 
trấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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