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BÁO CÁO 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; 

 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

(Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/5/2020) 

 
  

Sáu tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Huyện 

ủy, Hội đồng nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể, sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân và lực lượng Công an, tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được ổn định; qua đó tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

UBND huyện báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) 6 tháng 

đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 như sau:  

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ANTT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

 I. CÔNG TÁC THAM MƯU 

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 15-NQ/HU, 

ngày 06/01/2020 về lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn huyện 

năm 2020, trọng tâm là phục vụ tốt công tác lãnh chỉ đạo đảm bảo ANTT trước, 

trong và sau Đại hội của các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện; tăng cường công 

tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân về âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 

địch và bọn phản động.  
UBND huyện đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt một số nội dung công 

tác như: Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; xây dựng và triển khai: Kế 

hoạch phòng, chống mua bán người; Kế hoạch phòng, chống tội phạm và kế 

hoạch phòng, chống mua bán ma tuý năm 2020...; triển khai Đề án đưa Công an 

chính quy về làm việc tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong 

thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công 

an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn 

TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa 

Công an huyện với Ban Dân vận Huyện ủy; Công an huyện với UBMTTQ và 
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các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong công tác đảm bảo ANTT giai đoạn 

2016- 2020. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các 

cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

II. TÌNH HÌNH AN NINH, TRẬT TỰ 

 Sáu tháng đầu năm 2020 tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện 

cơ bản ổn định, chưa phát hiện các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến ANCT; 

UBND huyện chỉ đạo Công an huyện chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong giải 

quyết đảm bảo ổn định tình hình ngay từ cơ sở, cụ thể: 

 1. Tình hình an ninh 

 1.1. Tình hình hoạt động của các đối tượng liên quan đến công tác bảo 

đảm an ninh trên địa bàn 

Tình hình hoạt động của đối tượng nghi vấn liên quan đến tổ chức phản 

động “Việt Tân”, hoạt động của các cá nhân tổ chức nước ngoài, phụ nữ xuất 

cảnh trái phép trở về đã được quản lý chặt chẽ, chưa phát hiện hoạt động phức 

tạp. Cụ thể: 

- Hoạt động của người nước ngoài: Có 45 đoàn với 100 lượt người (giảm 

37 đoàn với 57 lượt người so với cùng kỳ năm 2019) đến địa bàn huyện; trong 

đó, chia theo quốc tịch: Trung Quốc 33 người, Đài Loan 15 người, Hàn Quốc 16 

người, Mông Cổ 6 người, Nhật Bản, Mỹ mỗi quốc tịch 3 người, Newzeland 5 

người;, Thái Lan, Thụy Sỹ, Nga, Indonesia mỗi quốc tịch 2 người; Anh, 

Philipin, Singapore, Campuchia, Ireland, Úc, Bỉ mỗi quốc tịch 1 người; mục 

đích: Du lịch, làm việc ..., qua công tác nắm tình hình, chưa phát hiện các hoạt 

động phức tạp. 

- Tình hình công dân xuất cảnh trái phép trở về địa phương: Có 04 trường 

hợp (tăng 01 người so với cùng kỳ năm 2019) xuất cảnh trái phép sang Trung 

Quốc, trở về. Công an huyện đã chủ động tiếp xúc nghiệp vụ, hướng dẫn Công an 

xã, thị trấn quản lý lưu trú theo quy định. 

- Hoạt động của đối tượng nghi vấn liên quan đến tổ chức phản động 

“Việt Tân”: Nắm chắc tình hình liên quan đến hoạt động của 01 đối tượng nghi 

vấn liên quan đến tổ chức “Việt Tân”. 

 1.2. Tình hình liên quan an ninh chính trị nội bộ, văn hoá - tư tưởng, 

công tác bảo vệ BMNN 

Tình hình ANCT, ANVH-TT cơ bản ổn định, nội bộ Đảng, chính quyền 

đoàn kết thống nhất; tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, chưa phát hiện 

biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Nắm chắc tình hình liên quan đến trước, trong và sau Đại hội tại các Chi, 

đảng bộ trên địa bàn huyện, hiện 30/30 chi, đảng bộ đã tổ chức thành công Đại 

hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo theo đúng phương án đã được phê duyệt. 
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1.3. Tình hình liên quan đến an ninh kinh tế 

Xảy ra 01 vụ việc (tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019) ngừng việc tập 

thể của 700 công nhân thuộc công ty TNHH sản phẩm thể thao Baisheng (doanh 

nghiệp FDI), xã Đồng Trung với mục đích đề nghị lãnh đạo Công ty giải quyết 

một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách như: Đề nghị công ty thực hiện 

thưởng cho công nhân trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý 2020, 

tăng tiền hỗ trợ làm ca đêm... Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình tham 

mưu cấp uỷ, chính quyền, chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình. 

1.4. Tình hình liên quan an ninh tôn giáo, dân tộc 

- Phật giáo: Ổn định. 

- Đạo Công giáo: Ổn định, Giáo xứ Trại Sơn, xã Hoàng Xá  thực hiện 

nghi lễ tiếp nhận linh mục Đinh Văn Khánh, sinh năm 1978, linh mục dòng chúa 

Cứu Chuộc, 521 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Phủ Đức, TP Hồ Chí 

Minh về thực hiện nhiệm vụ linh mục Phụ tá. 

- Hoạt động tín ngưỡng truyền thống: Tình hình ổn định.  

- Tà, tạp đạo: Hiện còn 4 xã (Đồng Trung, Đoan Hạ, Bảo Yên, Thạch 

Đồng) có đối tượng theo tà đạo “Hoàng Thiên Long” với 9 hộ = 13 người 

(không tăng, không giảm so với cùng kỳ). 

- Dân tộc: Ổn định. 

- Tình hình người Hoa, Việt gốc Hoa: Ổn định. 

 1.5. Tình hình liên quan an ninh nông thôn: Ổn định. 

 2. Tình hình trật tự an toàn xã hội 

 2.1. Phạm pháp hình sự: Xảy ra 35 vụ (Giảm 06 vụ so với cùng kỳ năm 

2019) chết 04 người, thiệt hại tài sản trị giá 121.881.000đ, thu giữ 2,107g 

heroin, 12,354g methaphetamine, 27,65 kg pháo và số tiền 200.751.000đ. Đã 

điều tra làm rõ 34/35 vụ (đạt tỷ lệ 97,1%), 93 đối tượng, khởi tố 55 bị can, thu 

hồi tài sản trị giá 27.500.000đ. Trong đó: 

 * Tội phạm về TTXH: Xảy ra 08 vụ (Giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 

2019), thiệt hại tài sản trị giá 121.881.000đ. Điều tra làm rõ 7/8 vụ (đạt tỷ lệ 

87,5%), 17 đối tượng, khởi tố 16 bị can, thu hồi tài sản trị giá 27.500.000đ, cụ thể: 

 - Trộm cắp tài sản: 06 vụ (Giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm 2019), thiệt hại 

tài sản trị giá 121.881.000đ. Điều tra làm rõ 5/6 vụ, 08 đối tượng, khởi tố 07 bị 

can, thu hồi tài sản trị giá 27.500.000đ. 

- Bắt giữ người trái pháp luật: 01 vụ (Tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 

2019). Điều tra làm rõ 1/1 vụ, 08 đối tượng, khởi tố 08 bị can. 

- Cố ý gây thương tích: 01 vụ (Giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2019). 

Điều tra làm rõ 1/1 vụ, 01 đối tượng, khởi tố 01 bị can. 

 * Tội phạm về tệ nạn xã hội: 12 vụ (Không tăng, không giảm so với cùng kỳ 

năm 2019), 55 đối tượng, khởi tố 28 bị can; thu giữ số tiền 170.611.000, cụ thể: 

- Đánh bạc: 11 vụ (Không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 2019), 51 

đối tượng, khởi tố 27 bị can, thu giữ số tiền 170.611.000đ. 



4 
 

- Môi giới mại dâm: 01 vụ (Không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 

2019), 04 đối tượng, khởi tố 01 bị can, thu giữ số tiền 2.220.000đ. 

* Tội phạm về ma túy: 07 vụ (Giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019), 17  

đối tượng, chết 01 người, khởi tố 07 bị can, thu giữ 2,107g heroin, 12,354g 

methaphetamine và số tiền 27.920.000đ, cụ thể: 

- Mua bán trái phép chất ma túy: 06 vụ, 14 đối tượng, chết 01 người, khởi 

tố 06 bị can, thu giữ 4,007g heroin, 0,761g ketamine, 2,049 ma túy tổng hợp, 

0,236g methaphetamine và số tiền 27.920.000đ. 

- Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy: 01 vụ, 03 đối tượng, khởi 

tố 01 bị can. 

* Tội phạm về kinh tế: 04 vụ (Tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2019), 08 

đối tượng, khởi tố 04 bị can, thu giữ 27,65 kg pháo. 

- Buôn bán hàng cấm: 01 vụ (Tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019), thu 

giữ 19,4 kg pháo nổ các loại, 03 đối tượng, khởi tố 02 bị can. 

- Tàng trữ hàng cấm: 01 vụ, thu giữ 8,25kg pháo nổ các loại, 01 đối 

tượng, khởi tố 01 bị can. 

- Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự: 01 vụ, 01 đối tượng, khởi tố 01 

bị can. 

- Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức: 01 vụ, 0 bị can. 

 * Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông: 04 vụ (Tăng 04 vụ so với 

cùng kỳ năm 2019), bị thương 03 người, bị chết 03 người, 04 đối tượng, khởi tố 

04 bị can. 

 2.2. Các vụ việc vi phạm pháp luật xử lý hành chính 

Tổng cộng xảy ra: 31 vụ (Giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2019); 37 đối 

tượng , 02 công ty, 01 tổ chức xử phạt tổng số tiền 282.675.000đ, tang vật tịch 

thu bán sung công quỹ nhà nước với tổng số tiền 145.536.600đ. Trong đó: 

- Vụ việc về TTXH: 04 vụ, 11 đối tượng xử phạt 13.625.000 đ. 

- Vụ việc về TNXH: 01 vụ, 03 đối tượng xử phạt 4.500.000 đ. 

- Vụ việc về ma túy: 01 vụ, 01 đối tượng, xử phạt 3.000.000 đ. 

- Vụ việc về kinh tế: 21 vụ, 23 đối tượng, 01 công ty, 01 tổ chức, xử phạt 

143.800.000đ, tịch thu bán sung công quỹ 144.807.000đ. 

- Vụ việc về môi trường: 04 vụ, 03 đối tượng, 01 công ty, xử phạt số tiền 

117.750.000đ, tịch thu bán sung công quỹ 729.600đ. 

2.3. Tình hình tai nạn 

 - TNGT đường bộ: xảy ra 07 vụ, chết 04 người, bị thương 04 người. 

 - Va quyệt giao thông đường bộ: 01 vụ, bị thương 01 người. 

- Tai nạn khác: 05 vụ, cụ thể: 

+ Chết chưa rõ nguyên nhân: 02 vụ, chết 02 người. 

+ Tai nạn lao động: 02 vụ, chết 02 người. 

+ Chết đuối nước: 01 vụ, chết 01 người. 
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3. Tình hình liên quan dịch bệnh Covid-19 

Kịp thời rà soát, lập danh sách các đối tượng đến từ quốc gia, vùng lãnh 

thổ có dịch Covid-19 để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Thành lập Đội tuần tra lưu 

động để kiểm soát, tuần tra trên các tuyến đường, phát hiện các trường hợp 

bệnh, nghi ngờ có biểu hiện liên quan đến dịch bệnh Covid-19; xử phạt 01 cơ sở 

kinh doanh; 10 cá nhân vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, với 

tổng số tiền xử phạt là 21.700.000đ. 

 III. CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC 

  1. Công tác đảm bảo An ninh 

Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình liên quan ANCT, ANNB, 

ANNT, ANTG… tại những địa bàn, tuyến, lĩnh vực được phân công, nhất là ở 

các địa bàn vùng giáo, vùng dân tộc, địa bàn phức tạp về ANTT, tình hình liên 

quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai... không để 

xảy ra “điểm nóng” đột xuất, bất ngờ. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp 

ủy, chính quyền địa phương trong lãnh chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm công tác 

ANTT ở địa phương.  

Nắm chắc tình hình, quản lý hoạt động của NNN, hoạt động 04 công dân 

địa phương xuất cảnh trái phép về; tình hình tôn giáo trọng tâm là các xã Hoàng 

Xá, Sơn Thuỷ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Tu Vũ); làm tốt công tác vận 

động, tuyên truyền để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các phần 

tử xấu tuyên truyền kích động chia rẽ, gây mất ổn định về ANTT.  

Tiến hành thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị của 125 công dân thực 

hiện nghĩa vụ Quân sự và công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. 

Nắm tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình sức khỏe công dân Việt 

Nam trở về từ nước ngoài, người nước ngoài trên địa bàn, xác minh làm rõ 01 

vụ việc đăng tải sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng Internet, thực hiện 

tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19. 

Nắm tình hình, tham mưu cho Huyện ủy trong công tác chỉ đạo tổ chức 

thành công Đại hội các Cchi, Đảng bộ.Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn 

huyện tình hình ANCT ổn định, không để xảy ra vụ việc phức tạp. 

2. Công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội 

 2.1. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm  

 - Công tác phòng, chống tội phạm hình sự: Thực hiện tốt chức năng 

thường trực các Ban Chỉ đạo, tham mưu, phối hợp và làm nòng cốt thực hiện 

hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý, 

mại dâm; phòng, chống mua bán người. Quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, 

không để hình thành tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội. Điều tra làm rõ 

7/8 vụ (đạt tỷ lệ 87,5%); bắt, vận động 03 đối tượng truy nã ra đầu thú; lập 10 hồ 

sơ đưa đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 111/NĐ-CP. 

 - Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về TNXH: Bắt giữ, khởi tố 

11 vụ, 27 bị can phạm tội đánh bạc; 01 vụ, 01 bị can phạm tội môi giới mại dâm.  
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 - Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt giữ, 

khởi tố 07 vụ, 07 bị can; xử lý hành chính 01 vụ, 01 đối tượng, xử phạt số tiền 

1.500.00đ. Lập 04 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị 

định 221/NĐ-CP. 

- Công tác đấu tranh tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ: Phát 

hiện, bắt giữ, khởi tố 04 vụ, 04 bị can, trong đó khởi tố 01 vụ, 02 bị can phạm 

tội buôn bán hàng cấm; 01 vụ, 01 bị can phạm tội tàng trữ hàng cấm; 01 vụ, 01 

bị can phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, 01 vụ, 0 bị can phạm tội 

làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

- Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi 

trường: Phát hiện xử lý hành chính 04 vụ, 03 đối tượng, 01 công ty với tổng số 

tiền 117.750.000đ. 

* Công tác kỹ thuật hình sự  

 Tổ chức 25 lượt khám nghiệm hiện trường; 51 lượt trưng cầu giám định 

tư pháp, kịp thời thu thập tài liệu chứng cứ, phục vụ tốt yêu cầu điều tra, xử lý 

tội phạm 

* Công tác xử lý tố giác, tin báo tội phạm và điều tra tội phạm 

 Công an huyện đã tiếp nhận 41 tin báo, chuyển sang: 09, số tin mới nhận: 31, 

số tin phục hồi: 01. Số tin đã giải quyết tin 31/41 (đạt tỷ lệ 75,6%); trong đó: khởi tố 

9 tin, không khởi tố 20 tin, tạm đình chỉ 2 tin; đang tiếp tục giải quyết 10 tin.  

 Công tác tiếp nhận, xử lý tín báo tội phạm và điều tra tội phạm chấp hành 

đúng quy định của pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm; không để xảy ra bức 

cung, nhục hình, oan sai, bỏ lọt tội phạm. 

2.2. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội 

* Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính 

Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định pháp luật về cư trú, quản lý chặt chẽ hoạt động 45 đoàn với 100 lượt 

người nước ngoài lưu trú; thường trực cấp 2083 CMND, phát hiện 11 trường 

hợp vi phạm về CMND xử phạt số tiền 1.650.000đ. Quản lý chặt các cơ sở kinh 

doanh có điều kiện về ANTT; kiểm tra, phát hiện 08 cơ sở vi phạm quy định 

PCCC xử phạt 24.700.000đ; kiểm tra phát hiện 01 trường hợp vi phạm về lĩnh 

vực đăng kí lưu trú xử phạt 1.500.000đ; kiểm tra phát hiện 02 trường hợp vi 

phạm lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện xử phạt 

14.500.000đ; kiểm tra công tác quản lý con dấu tại các xã, phát hiện 17 trường 

hợp vi phạm về hành vi không báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc 

mất, hư hỏng giấy chứng nhận đã đăng kí mẫu dấu, xử phát tổng số tiền 

12.750.000đ; vận động thu hồi 01 khẩu súng hơi cồn tự chế. 

Chỉ đạo triển khai mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu 

tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: thu 

150m dây nổ; 08 khẩu súng hơi cồn tự chế; 02 viên đạn chì; 01 mã tấu; kiểm tra 

phát hiện 01 trường hợp vi phạm sử dụng súng hơi trái phép xử phạt 3.000.000đ. 

Thực hiện scan phiếu thu thập thông tin về dân cư theo quy định. 
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* Lĩnh vực đảm bảo TTATGT 

 Tổ chức 09 buổi tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho trên 1.600 lượt 

người. Phát hiện, xử lý 1.865 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền 

1.171.850.000đ; tạm giữ 03 ôtô; 297 môtô; 08 xe máy điện; tước GPLX: 112 

trường hợp. Xử lý nghiêm các vụ tai nạn có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Góp 

phần tiếp tục đạt mục tiêu 3 giảm về tai nạn giao thông đường bộ; duy trì trật tự, 

kỷ cương trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn. Làm tốt công tác đăng 

ký quản lý phương tiện, cụ thể: đăng ký xe mô tô: mới 1049 trường hợp, sang 

tên 80 trường hợp, cấp lại 76 trường hợp; đăng ký xe máy điện 64 trường hợp. 

 2.3. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 

 Quản lý chặt chẽ 61 đối tượng (04 tạm giam ; 57 tạm giữ) và bảo đảm chế 

độ chính sách cho người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định; tổ chức áp 

giải 12 bị cáo đến 12 phiên tòa (tòa hình sự 8 vụ; tòa dân sự 6 vụ) và áp giải 52 

lượt can phạm đến Trại tạm giam Công an tỉnh. 

Hoàn thiện thủ tục đề nghị xét giảm án cho 08 đối tượng; phối hợp quản 

lý, theo dõi, giáo dục 48 đối tượng hưởng án treo, 39 đối tượng cải tạo không 

giam giữ, 03 đối tượng hoãn thi hành án, 58 đối tượng tù tha, 01 đối tượng 

đặc xá, 01 đối tượng tạm đình chỉ. Quản lý kho vật chứng, xuất nhập vật chứng 

theo quy định. 

3. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

 - Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND, ngày 

24/3/2020 của UBND tỉnh về xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của các tổ 

chức tự quản về ANTT trên địa bàn huyện. 

 - Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, 02 địa bàn tập trung đông 

đồng bào dân tộc thiểu số, 01 địa bàn có tập trung đông đồng bào theo đạo Công 

giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; duy 

trì hoạt động của cụm 6 liên kết giáp danh về ANTT; kiện toàn và duy trì hoạt 

động của 126 ban an ninh trật tự, 1152 tổ liên gia tự quản, 02 dòng họ tự quản ở 

các khu hành chính; tuyên truyền giáo dục pháp luật, tình hình dịch bệnh; thông 

báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm hình sự, ma tuý, 

TNXH...để nhân dân nâng cao ý thức, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống 

tội phạm. 

 - Phối hợp với Công an các xã, thị trấn và bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp 

trong tổ chức thực hiện tốt công tác tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn trong 

dịp tết Nguyên đán Canh tý năm 2020. 

4. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND 

Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết 

đảng uỷ cấp trên, trọng tâm là tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 

hội nghị lần thứ 4 (Khoá XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; về “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
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bộ”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số 

việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; 

Hướng dẫn số 11-HD/ĐUCA ngày 09/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Công an Trung ương về những việc cần làm ngay “tự soi, tự sửa”. Tham mưu 

Huyện uỷ chỉ đạo Đảng uỷ, UBND 08 xã (Đồng trung, Tu Vũ, Bảo Yên, Sơn 

Thuỷ, Tân Phương, Thạch Đồng, Đoan Hạ, Xuân Lộc) tổ chức thành công lễ 

công bố quyết định đưa 28 đồng chí về đảm nhiệm các chức danh Công an xã và 

thành lập chi bộ; Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an huyện Thanh 

Thủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin cho đảng 

viên và cán bộ chiến sỹ. Thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động do Bộ Công an 

phát động “Chủ động, Nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với thực 

hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì 

nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 17/5/2016 của Bộ Công an về 

“Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND 

giai đoạn 2016-2020” và các phong trào thi đua phát động trong năm 2020.  

Tổ chức, thực hiện nghiêm chế độ, chính sách đối với cán bộ chiến sỹ 

theo quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh, đảm bảo quân số tham gia ứng 

trực thực hiện nhiệm vụ theo quy định.  

5. Công tác thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính 

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.  

 Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về cải cách hành 

chính. Chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thường 

xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp 

dân, công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí để nhân dân biết, giám sát.  

 6. Công tác lãnh đạo chỉ huy 

 Thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, sức mạnh 

đoàn kết của tập thể, lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả các 

chương trình, kế hoạch công tác năm 2020; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn 

đốc thực hiện mệnh lệnh chỉ huy công tác; duy trì kỷ luật, kỷ cương, nề nếp đơn 

vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, tăng cường công tác quản 

lý cán bộ chiến sỹ. 

 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

UBND huyện đã chủ động chỉ đạo trong triển khai thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị, kế hoạch về công tác giữ gìn An ninh trật tự; chỉ đạo các ngành 

chức năng và chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác nắm tình hình, 

kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn, 

an ninh nội bộ, an ninh văn hoá - tư tưởng, Bảo vệ bí mật Nhà nước…; bảo vệ 

tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Canh Tý 2020 và các sự kiện chính trị, văn 

hóa, .. và các mục tiêu trọng điểm về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn 
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hoá - xã hội trên địa bàn huyện. Nắm vững tình hình hoạt động tôn giáo, tín 

ngưỡng trên địa bàn, trọng điểm là hoạt động của đạo Công giáo, đạo Phật, các 

loại tà, tạp đạo, hoạt động tuyên truyền đạo trái phép trên địa bàn.   

An ninh chính trị ổn định; tình hình tội phạm, tai nạn giao thông, các vi 

phạm về tệ nạn xã hội, vi phạm trong lĩnh vực môi trường giảm so với cùng kỳ 

năm 2019; phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc được tăng cường, củng 

cố góp phần phục vụ có hiệu quả mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương.   

2. Tồn tại, hạn chế 

 Dự báo tình hình về TTXH có lúc còn chưa sát với từng thời điểm; một số 

tội phạm như: trộm cắp tài sản, đánh bạc… vẫn xảy ra. Thủ đoạn hoạt động của 

bọn tội phạm ngày càng tinh vi, manh động, nhưng phương tiện, trang thiết bị 

phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm còn chưa được đáp ứng kịp thời. 

Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong đấu tranh phòng, 

chống tội phạm còn chưa được đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả chưa cao. 

 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

Trong thời gian tới dự báo tình hình ANTT trên phạm vi cả nước còn diễn 

biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động vẫn tăng cường chống 

phá cách mạng nước ta với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; lợi 

dụng vào sự thiếu hiểu biết của người dân, lợi dụng vào chính sách dân tộc, tôn 

giáo, dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền, chống phá chủ trương, đường lối 

chính sách của Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Tình hình 

tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, manh động,... tác động 

trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ bảo 

đảm an ninh, trật tự của tỉnh Phú Thọ, của huyện Thanh Thủy nói riêng.  

Để bảo đảm an ninh trật tự, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần quan tâm, tập trung chỉ 

đạo, thực hiện tốt một số vấn đề sau: 

 1. Tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên 

địa bàn. Triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh 

tế, văn hóa tại địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 

quốc gia phòng chống tội phạm. Làm tốt tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới. Huy động sự tham gia tích 

cực của các cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong đảm 

bảo ANTT tại địa phương. 

 2. Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; phát hiện kịp 

thời, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù 

địch. Quản lý tốt hoạt động của người nước ngoài. Tăng cường quản lý hoạt 

động của các tôn giáo; nắm chắc tình hình hoạt động của các tà, tạp đạo.  



10 
 

 3. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, trấn áp các loại tội 

phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác vận động, truy 

bắt đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án. Thực hiện hiệu quả các đợt cao 

điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa nghiệp vụ, từng bước kiềm chế phạm pháp hình sự và các vi phạm pháp 

luật trên địa bàn. 

 4. Nâng cao hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, thực 

hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, PCCC. Tập trung thực hiện tốt tuần tra 

kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức thực hiện 

hiệu quả các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông đường bộ, không để xảy ra 

tai nạn giao thông đường thủy nội địa.  

 5. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát động phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, duy trì hoạt động của các tổ chức tự 

quản về an ninh trật tự, các cụm liên kết xóa sơ hở vùng giáp ranh; nâng cao 

hiệu quả hoạt động lực lượng Công an xã, thị trấn, bảo vệ cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường. 

 6. Chú trọng, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng 

lực lượng CAND. Quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước và ngành Công an, trọng tâm là Nghị quyết Trung ường 4 

(khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “Xây 

dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục 

vụ”. Thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động “Chủ động, Nêu gương, kỷ cương, 

trách nhiệm, hiệu quả”. 

 Trên đây là kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2020; 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. UBND huyện trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;  

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban , ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Dương Quốc Lâm 
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