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ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số: 539 /BC-UBND                          Bắc Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả đảm bảo an ninh - trật tự an toàn xã hội và công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2019 

(Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 9 – Hội đồng nhân dân huyện khóa XI) 

 

 

Xét Báo cáo số 469/BC-CAH-TH ngày 14/11/2019 của Công an huyện; 

UBND huyện Bắc Bình báo cáo tình hình, kết quả đảm bảo an ninh - trật tự an 

toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 

2019 như sau:  

1. Tình  hình an ninh, trật tự 

a) Về An ninh chính trị: Trong năm 2019, nổi lên hoạt động số đối 

tượng tại địa phương tham gia vào các trang mạng xã hội để bày tỏ tư tưởng, 

quan điểm chính trị, được các đối tượng bên ngoài tác động, lôi kéo, có trường 

hợp đã tham gia các nhóm kín, được bên ngoài móc nối chỉ đạo, phân công 

nhiệm vụ, đồng thời liên kết với các đối tượng chống đối khác ở trong và ngoài 

tỉnh để bày tỏ thái độ, kêu gọi ủng hộ tấn công vào một số kẻ hở, yếu kém của ta 

trong quản lý nhà nước như các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, ô nhiễm môi 

trường … làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước 
(1)

. 

b) Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội 

- Hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật 

+ Tội phạm về trật tự xã hội: Tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên tội 

phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook, với phương thức, 

thủ đoạn ngày càng tinh vi khiến cho nhiều người sập bẫy (nhất là phụ nữ), tài 

sản bị chiếm đoạt số lượng lớn; bên cạnh đó, tội phạm về trộm cắp vẫn tiếp tục 

tăng cao, chiếm 96,21% trong cơ cấu tội phạm. Trong năm, đã xảy ra 132 vụ 

gồm: trọng án 05 vụ (giết người), thường án 127 vụ
(2)

. So cùng kỳ năm 2018 

tăng 45 vụ. Làm chết 05 người, bị thương 21 người, tài sản xâm hại khoảng 3,5 

tỷ đồng.  

+ Tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy: Còn diễn biến phức tạp, tình 

trạng đối tượng sử dụng ma túy đá quá liều, lên cơn “ngáo đá” dẫn đến bắt giữ 

người trái pháp luật, trộm cắp gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Đã phát hiện, 

                                                 
(1)  

Đã phối hợp Công an tỉnh phát hiện, bắt 01 đối tượng ở thôn Thái Hiệp, xã Hồng Thái tham gia nhóm 

kín “Vệ quốc quân” đăng nhiều bài viết kêu gọi ủng hộ các điểm tiêu cực, sai trái và các hoạt động 

chống đối Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. 
(2)

 trộm cắp tài sản 95 vụ, cướp tài sản 02 vụ, cướp giật tài sản 01 vụ, cố ý gây thương 21 vụ, hủy hoại 

tài sản 3, chống người thi hành công vụ 01 vụ, hiếp dâm 02 vụ, hiếp dâm người dưới 16 tuổi 02 vụ.  
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bắt quả tang 19 vụ/ 37 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. So với 

cùng kỳ năm 2018 số vụ phát hiện giảm 04 vụ/11 đối tượng.  

+ Tội phạm và vi phạm về kinh tế, môi trường: Tình trạng vi phạm các 

qui định về quản lý tài chính, tài sản, xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế tiếp 

tục xảy ra ở một số cơ quan, đơn vị; trong năm, UBND huyện, Thanh tra huyện 

chuyển Công an huyện tiếp nhận 04 kiến nghị khởi tố.  

Tình trạng lấn chiếm đất đai, phá rừng, khai thác lâm khoáng sản trái phép 

diễn biến phức tạp. Riêng lực lượng Công an phát hiện 122 vụ khai thác khoáng 

sản trái phép (trong đó, phối hợp Tổ liên ngành huyện kiểm tra phát hiện 49 vụ), 

chuyển Công an tỉnh đề nghị xử lý hình sự 01 vụ, xử phạt hành chính 121 vụ, 03 

vụ vận chuyển lâm sản (gỗ) trái phép. 

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 27 vụ, chết 22 người, bị thương 

09 người; so với cùng kỳ năm 2018 tăng 11 vụ, tăng 07 người chết và tăng 03 

người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện chuyển 

hướng không đảm bảo an toàn, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn 

đường. TNGT đường sắt: xảy ra 01 vụ - 01 người chết, so cùng kỳ 2018 tăng 

01 vụ và 01 người chết. 

+ Tệ nạn xã hội: Đã bắt quả tang 04 vụ đánh bạc, phối hợp PC02 Công 

an tỉnh bắt quả tang 01 vụ đánh bạc (xóc đĩa) khu vực Thủy điện Bắc Bình, xã 

Phan Sơn với số tiền, số đối tượng tham gia lớn
(3)

; 02 vụ chứa mại dâm. So với 

cùng kỳ năm 2018, số vụ triệt phá về đánh bạc tăng 02, mại dâm tăng 01 vụ. 

+ Cháy: Xảy ra 4 vụ, so cùng kỳ năm 2018 giảm 2 vụ. Tài sản thiệt hại 

khoảng 400 triệu đồng.  

2. Kết quả các mặt công tác  

a) Kết quả đảm bảo An ninh chính trị: Tham mưu Ban Thường vụ 

Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác 

cho cán bộ, đảng viên, nhân dân cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” 

các các loại đối tượng, nhất là tham mưu Ban Chỉ đạo 94 huyện thường xuyên 

theo dõi, đăng tin, bài viết lên án các hành vi sai trái của các đối tượng trên 

mạng xã hội; đồng thời đã đăng tải trên 500 bài trên mạng xã hội để phản bác 

quan điểm sai trái, thù địch. Duy trì phối hợp 3 lực lượng (Quân sự, Công an, 

Biên phòng) đảm bảo ANTT, hoàn thành diễn tập vận hành cơ chế theo kế 

hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ phương án A2 ở 5 xã, thị trấn: Phan Tiến, 

Sông Bình, Chợ Lầu, Hải Ninh, Bình An. 

b) Kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, 

TNXH: 

                                                 
(3)

 Lúc 23 giờ 45 phút ngày 12/10/2019, tại khu vực Thủy điện Bắc Bình, thuộc thôn Bon Thớp, xã 

Phan Sơn, Phòng PC02 CAT phối hợp CAH Bắc Bình bắt quả tang vụ đánh bạc (xóc dĩa) gồm 40 đối 

tượng tham gia, thu giữ tại chiếu bạc 88.540.000 đồng tiền mặt, tạm giữ tiền mặt trong người các đối 

tượng là 335.950.000 đồng; 12 xe ô tô các loại, 03 xe máy và một số tang vật liên quan. Đã khởi tố vụ 

án và 14 bị can, hiện đang tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.  
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- Kết quả phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; băng, nhóm; 

điều tra án, bắt truy nã, giải quyết tin báo: 

+ Tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là 

trộm cắp, “tín dụng đen”, tệ nạn xã hội ... Tham mưu tổ chức mở 03 đợt cao 

điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện công 

tác lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa đối tượng vi phạm 

vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Kết quả, đã lập 51 hồ sơ theo Nghị định số 111/CP, 19 hồ sơ theo Nghị định số 

221/CP của Chính phủ. 

+ Đã điều tra khám phá 120/132 vụ án xảy ra liên quan tội phạm về trật tự 

xã hội, đạt 90,9%, thu hồi tài sản có giá trị trên 1,5 tỷ đồng trả bị hại; trong đó 

trọng án khám phá 5/5 vụ, đạt 100%. Thụ lý 127 vụ án - 114 bị can, đã giải 

quyết 109 vụ - 100 bị can, đạt 85,82%; bắt 89 đối tượng. Tiếp nhận giải quyết 

157/171 tố giác, tin báo về tội phạm - đạt 91,8%. Không để xảy ra oan, sai, bỏ 

lọt tội phạm. Vận động đầu thú, bắt 08 đối tượng truy nã. Triệt phá 05 vụ đánh 

bạc, đã khởi tố 04 vụ/18 bị can, xử lý hành chính 34 đối tượng; bắt khởi tố 01 vụ 

02 bị can hành vi chứa mại dâm, xử lý hành chính 01 vụ 07 đối tượng mua bán 

dâm. Kịp thời phát hiện, xử lý hành chính 02 vụ/03 đối tượng liên quan hoạt 

động cho vay lãi nặng  (Lương Sơn và Chợ Lầu) với số tiền tiền 30.350.000 

đồng. Triệt phá 07 nhóm/67 đối tượng chuyên hoạt động trộm cắp, tiêu thụ tài 

sản và tệ nạn xã hội. Đáng chú ý là tập trung điều tra làm rõ các vụ án, vụ việc 

được lãnh đạo tỉnh và địa phương chỉ đạo, dư luận quan tâm. 

+ Phòng, chống tội phạm về ma túy: tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy 

ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và 

kiềm chế, kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và 

tệ nạn về ma túy; cao điểm tháng hành động phòng, chống tội phạm về ma túy. 

Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo 

Nghị định số 221/CP của Chính phủ. Theo dõi, quản lý 265 đối tượng nghiện ma 

túy/15 xã, thị trấn, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 19 đối tượng và tăng 01 địa 

bàn xã. Đã phát hiện bắt quả tang 19 vụ/37 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép 

chất ma túy, thu giữ tang vật 23,6555gram heroin, 32,4527 gram ma túy đá, 43 

gram cần sa, đã khởi tố 19 vụ/23 bị can. 

+ Phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường: Đã kết thúc 

điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 01 bị can vụ tham 

ô tài sản xảy ra tại UBND xã Phan Rí Thành. Khởi tố điều tra 01 vụ/01 bị can 

tham ô tài sản xảy ra tại Phòng Tư pháp. Điều tra xác minh 03 kiến nghị khởi tố 

liên quan các hành vi tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Đã phát 

hiện xử lý nhiều trường hợp về hành vi khai thác khoáng sản, lâm sản trái 

phép
(4)

. Củng cố hồ sơ chuyển Công an tỉnh đề nghị xử lý hình sự 01 trường hợp 

                                                 
(4) 

Đã phát hiện, bắt và xử phạt vi phạm hành chính 73/73 vụ khai thác khoáng sản trái phép (cát, sỏi 

xây dựng) với số tiền 448.488.000 đồng; đồng thời phối hợp Tổ liên ngành huyện phát hiện lập biên 

bản 49 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, Chủ tịch UBND huyện xử phạt 48 trường hợp với 
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liên quan hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Phân công 94 lượt cán bộ, 

chiến sỹ phối hợp Đoàn liên ngành triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tả 

lợn châu Phi xâm nhập vào địa phương; cử 23 lượt cán bộ tham gia truy quét, 

bảo vệ rừng khu vực giáp ranh huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.  

+ Phòng, chống tội phạm công nghệ cao: Tăng cường tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức cho người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook, để phòng tránh. Đồng thời triển 

khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này. Củng 

cố hồ sơ 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền chiếm 

đoạt 285 triệu đồng, chuyển Công an tỉnh thụ lý.  

- Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư 

pháp: chỉ đạo Công an huyện phối hợp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn lập 

hồ sơ quản lý 09 trường hợp án treo, 105 trường hợp chấp hành án tù tha về, 

theo dõi hướng dẫn việc tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện ổn định cuộc 

sống. Tổ chức dẫn giải, bảo vệ 56 phiên tòa gồm 69 bị cáo xét xử hình sự sơ, 

phúc thẩm; hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự 06 vụ. Phối hợp tổ chức 01 đợt 

tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 17 can phạm nhân tại Nhà tạm giữ và 

đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác giam, giữ.    

c) Về kết quả công tác quản lý hành chính về TTATXH:  

+ Tập trung công tác triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; công tác 

tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện năm 2019. Tăng cường kiểm tra 

chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý cư trú, nhất là Người nước ngoài (chủ yếu 

Trung Quốc) đến làm việc tại các Cty Điện năng lượng mặt trời, Dự án hồ chứa 

nước Sông Lũy; tuyên truyền, tập huấn kiến thức về sử dụng công cụ hỗ trợ, 

phòng cháy chữa cháy, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng 

cháy chữa cháy gắn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở các địa bàn trọng 

điểm, các khu vực dân cư. Thường xuyên đôn đốc Công an huyện phối hợp 

chính quyền địa phương tích cực vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ, qua đó thu giữ 25 súng hơi cồn, 01 súng săn, 35 hung khí tự tạo các loại, 

đồng thời lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 07 trường hợp
(5)

. Định kỳ, kiểm 

tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, 

thiếu sót. 

+ Triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, phương án đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông - đô thị, tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, 

không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nghiêm trọng. Đã tổ chức 578 ca, với 2815 lượt CBCS làm nhiệm vụ tuần tra 

kiểm soát, lập biên bản 1.700 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
                                                                                                                                                         
số tiền 326.192.000 đồng. 03 vụ vận chuyển gỗ trái phép, với số tiền 40.000.000 đồng; 01 vụ nuôi 

nhốt 270 kg rắn. 
 
(5)

 xử phạt vi phạm hành chính0 6 trường hợp với số tiền 52.500.000 đồng về các hành vi liên quan 

quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; 01 trường hợp (do PA02/CAT chuyển đến) 

có hành vi tán phát lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín 

của tổ chức, cá nhân với số tiền 2.500.000đồng. 



5 

 

chính 1.501 trường hợp, nộp ngân sách 919.352.000 đồng, tước 20 GPLX, tạm 

giữ 510 phương tiện.  

d) Về kết quả phong trào bảo vệ ANTQ: Tiếp tục duy trì thực hiện có 

hiệu quả các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết liên tịch đã ký kết giữa lực 

lượng Công an với các ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở 

địa bàn cơ sở. Tổ chức mở Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ và nhân dân các 

xã đối với lực lượng Công an huyện, xã, thị trấn năm 2019 và phối hợp với Ban 

Chỉ đạo tỉnh tổ chức mở Hội nghị điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 

2019” tại địa bàn xã Phan Thanh và thị trấn Chợ Lầu. Phối hợp tổ chức 09 lượt 

tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông tại các 

xã, thị trấn, cơ quan, nhà trường trên địa bàn huyện với trên 700 lượt cán bộ, 

nhân dân và học sinh tham dự. Duy trì củng cố hoạt động 14 loại hình/33 Tổ mô 

hình tự phòng, tự quản, tự hoà giải tại địa bàn cơ sở. Xây dựng mới 02 mô hình, 

nhân rộng ra thêm 02 mô hình
(6)

, sơ kết 01 năm mô hình “Camera an ninh” tại 

Hồng Lâm, xã Hoà Thắng. Qua đó quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực 

lượng Công an 493 nguồn tin có giá trị, giúp làm rõ 214 vụ, 185 đối tượng, tham 

gia hòa giải 82 vụ, việc mâu thuẫn tại cơ sở.  

3. Nhận xét đánh giá 

Năm 2019, UBND huyện đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết, kế 

hoạch công tác năm 2019; chủ động đề ra những nhiệm vụ, công tác trọng tâm; 

kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nghiêm túc các mặt 

công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật. Tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp 

vụ với phòng ngừa xã hội, tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm, tình 

trạng cho vay lãi nặng “tín dụng đen”, tệ nạn xã hội; phối hợp điều tra làm rõ 

05/05 vụ trọng án, đạt 100%; triệt phá 07 nhóm/67 đối tượng chuyên hoạt động 

trộm cắp, tiêu thụ tài sản; giải quyết nhiều điểm nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, 

ma túy. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường, đảm bảo phòng 

cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ lớn; phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ được củng cố và phát huy hiệu quả. Tập trung đấu tranh giải quyết các 

vụ việc nổi lên dư luận, cử tri bức xúc ... Tình hình ANTT tiếp tục được giữ 

vững, ổn định, góp phần thiết thực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

Tuy nhiên, đối chiếu với kế hoạch đề ra đầu năm, vẫn còn những hạn 

chế, thiếu sót đó là:  

- Tình hình các loại tội phạm tuy được tập trung tấn công quyết liệt nhưng 

hoạt động một số loại tội phạm như: trộm cắp, ma túy, băng nhóm bảo kê, lấn 

                                                 
(6) 

gồm 02 mô hình xây dựng mới: “Camera và ánh sáng an ninh” tại thôn Thanh Bình, xã Phan Thanh 

và “Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội” tại thôn Xuân Quang, thị trấn Chợ Lầu. Nhân 

rộng ra 02 Tổ mô hình đó là: “Chức sắc tôn giáo tham gia góp phần đảm bảo ANTT” tại chùa Thanh 

Kiết, xã Phan Thanh và 01 Tổ mô hình “Chức sắc tôn giáo, nhân sỹ trí thức, người có uy tín trong tộc 

họ tham gia đảm bảo ANTT” tại chùa Bình Minh, thôn Bình Minh, xã Phan Hòa.  
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chiếm đất đai, khai thác khoáng sản ... còn diễn biến phức tạp. Số người nghiện 

tăng, một số người nghiện ma túy dùng quá liều dẫn đến “ngáo đá” gây ra các 

hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm (bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài 

sản, gây rối) gây tâm lý bất an trong nhân dân (Hồng Thái: 01 vụ, Phan Rí 

Thành: 02 vụ). 

- Công tác tuyên truyền cũng như tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn 

giao thông được tăng cường nhưng tai nạn giao thông tăng cao cả 3 mặt so với 

cùng kỳ năm 2018. 

- Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nơi còn mang tính hình thức, chưa 

tạo được khí thế mạnh mẽ toàn dân trong trong trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn 

xã hội.  

Nguyên nhân (chủ quan): Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của lãnh 

đạo, chỉ huy có lúc chưa thường xuyên, chưa sâu sát với công việc, địa bàn; một 

bộ phận cán bộ, chiến sĩ tinh thần trách nhiệm chưa cao, năng lực có mặt còn 

hạn chế; việc thực hiện Đề án bố trí CA chính quy đảm nhiệm chức danh CA xã 

còn chậm, dẫn đến nhiều Công an xã nghỉ việc, tư tưởng sa sút, làm việc cầm 

chừng, thiếu nhiệt huyết trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác quản lý 

nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản ở một số địa 

phương còn buông lỏng, dung túng, bao che cho các hành vi vi phạm. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

- Tập trung công tác tham mưu cho tỉnh, Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, 

ban, ngành, mặt trận - đoàn thể, các xã, thị trấn tăng cường công tác đảm bảo 

ANTT ở địa phương, nhất là Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ 

Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo 

ANTT trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ-TW (khóa IX) về Chiến lược 

bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ...  Trước tiên, triển khai hiệu quả cao điểm 

tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý năm 

2020 theo kế hoạch của tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ với 

phòng ngừa xã hội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra án, thường xuyên kiểm tra chấn 

chỉnh việc chấp hành pháp luật trong công tác điều tra, giải quyết tin báo, tố giác 

tội phạm; hạn chế việc VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung. Phấn đấu điều tra khám 

phá các vụ phạm pháp hình sự, trọng án, án khởi tố đạt chỉ tiêu cấp trên giao, 

không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm. 

- Tăng cường rà soát giải quyết các tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội; quan 

tâm chỉ đạo lập hồ sơ theo các Nghị định số 111/CP, 221/CP và 02/CP của 

Chính phủ đạt chỉ tiêu giao trong năm 2020. Giải quyết đơn KNTC đúng trình tự 

thủ tục và tiến độ, không để tồn đọng, kéo dài. Duy trì tuần tra vũ trang địa bàn 

các xã giáp ranh, trọng điểm; chủ động có kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong 

và sau các ngày Lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương năm 2020.  

- Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, 

tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh vận động tuyên truyền nhân dân 
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giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn kiểm tra xử lý ngăn ngừa tội 

phạm, đảm bảo an toàn cháy nổ; tổ chức tuần tra liên quân đảm bảo ANTT và 

TTATGT tại các địa bàn trọng điểm; phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông trên 

cả “3 tiêu chí” so với năm 2019.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Đề án 106 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả” và Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Tiếp tục bổ sung biên chế cho lực 

lượng trực tiếp chiến đấu. Tiếp tục tăng cường cán bộ đảm nhiệm các chức danh 

Công an xã theo hướng ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT./.  

 
 

Nơi nhận: 
- TT (HU, HĐND) huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- UBMT TQVN huyện; 

- CQ, BN, ĐT huyện;                                      
- UBND 18 xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP, CV; 

- Lưu: VT, NC. Toản                                                        

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Long 
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