UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH THUỶ

Số: 162 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Thuỷ, ngày 06 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2022;
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
I. TÌNH HÌNH AN NINH CHÍNH TRỊ
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 tổ chức phi chính phủ nước ngoài: 02 đoàn với
07 lượt nhân viên (Không tăng, không giảm về số đoàn nhưng giảm 10 lượt nhân
viên so với cùng kỳ năm 2021) thuộc tổ chức KFHI (Hàn Quốc) trao tặng quà tại
địa bàn xã Đào Xá.
- Hoạt động của người nước ngoài: Có 33 đoàn với 48 lượt người đến địa
bàn (Tăng 26 đoàn với 29 lượt người so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó: Hàn
Quốc 17 lượt người, Trung Quốc 14 lượt người, Nhật Bản, Canada mỗi nước 03
lượt người, Lào, Đài Loan 02 lượt người, các nước Đức, Croatia, Pháp, Anh,
Indonesia, Ấn Độ, Italia mỗi nước 01 người; mục đích: du lịch 34 lượt người,
thăm thân 08 lượt người, làm việc 06 lượt người.
- Tình hình công dân xuất cảnh trái phép trở về: Có 03 trường hợp xuất
cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về (Giảm 04 trường hợp so với cùng kỳ năm
2021).
2. Tình hình liên quan an ninh chính trị nội bộ, văn hoá - tư tưởng,
công tác bảo vệ bí mật nhà nước
- Tình hình an ninh chính trị, An ninh văn hoá tư tưởng 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.
- Chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến công tác kiện toàn các chức
danh ở khu dân cư (Bầu trưởng khu, Bí thư chi bộ...). Tham mưu triển khai thực
hiện hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, chưa phát hiện việc lộ, lọt thông
tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước.
3. Tình hình liên quan đến an ninh kinh tế
Xảy ra 01 vụ ngừng việc tập thể (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021), có
khoảng 50 công nhân ở bộ phận nhúng của Công ty TNHH Găng tay Dongwon
Việt Nam thuộc Cụm Công nghiệp Hoàng Xá, đề nghị Công ty tăng lương cơ bản
cho công nhân (từ 3.100.000đ lên 3.800.000đ). Công an huyện chủ động nắm chắc
tình hình phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy, chính
quyền, chỉ đạo giải quyết tình hình ổn định.
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4. Tình hình vụ việc đăng tải thông tin xấu độc lên mạng xã hội
Phát hiện xử lý 02 vụ việc liên quan đến hành vi đăng tải bài viết mang nội
dung “xấu, độc” lên mạng xã hội Facebook (Tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2021).
Trong đó: Công an huyện đã kiểm điểm nhắc nhở 01 trường hợp và củng cố tài
liệu xử phạt 01 trường hợp với số tiền: 5.000.000đ.
5. Tình hình liên quan an ninh tôn giáo, dân tộc
5.1.Tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo
Cơ bản ổn định, các chức sắc, chức việc hoạt động thuần túy, chưa phát
hiện vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự; tuy nhiên vẫn còn có một số
nội dung đáng chú ý, cụ thể:
- Đạo Phật: Tình hình nội bộ Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam xã
Thạch Đồng có mẫu thuẫn giữa các thành viên nên chưa thống nhất trong lựa chọn
nhân sự, chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.
- Đạo Công giáo:
+ Tổ chức Lễ phép xác: Ngày 19-2, tại nhà thờ giáo xứ Xuân Dương, xã
Xuân Lộc, Linh mục Nguyễn Văn Thái - linh mục Quản xứ Xuân Dương, chủ trì
buổi lễ và khoảng 100 giáo dân đưa người chết vào làm lễ phép xác tại nhà thờ
trái với hương ước của địa phương.
+ Chỉ đạo của chức sắc: Linh mục Nguyễn Viết Hiệp - linh mục Quản hạt
Tây nam, chính xứ Hoàng Xá tiếp tục chỉ đạo Ban hành giáo xứ Hoàng Xá, xã
Hoàng Xá và Giáo xứ Thủy Trạm, xã Sơn Thủy xây dựng văn bản gửi cấp ủy,
chính quyền địa phương và ban soạn thảo hương ước khu dân cư giai đoạn 20212026 với nội dung xin được làm việc để đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung
trong hương ước khu dân cư (trong đó có nội dung kiến nghị đưa người chết vào
nhà thờ làm lễ phép xác).
- Tà, tạp đạo: Hiện còn 3 xã (Đồng Trung, Đoan Hạ, Bảo Yên) có đối tượng
theo tà đạo “Hoàng Thiên Long” với 5 hộ = 08 người.
- Hoạt động đạo lạ Pháp luân công: Chủ động, nắm chắc tình hình liên quan
đến các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày truyền pháp và kỷ niệm ngày sinh của sư
phụ Lý Hồng Chí (giáo chủ Pháp luân công), trong đó Công an huyện đã làm tốt
công tác phòng ngừa, phối hợp cấp uỷ chính quyền các xã thị trấn ngăn chặn các
đối tượng là tín đồ đạo lạ Pháp luân công đến 03 cơ sở kinh doanh (nhà Hàng Anh
Săm – Hoàng Xá và Khu dịch Đảo Ngọc Xanh, khu du lịch sinh thái Thanh Lâm
- Thị trấn thanh Thuỷ) để thuê địa điểm tổ chức hoạt động kỷ niệm trên.
5.2. Tình hình Dân tộc; hoạt động người Hoa, Việt gốc Hoa: Ổn định.
6. Tình hình liên quan an ninh nông thôn: Ổn định
II. TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
Xảy ra 29 vụ (Giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2021), thiệt hại tài sản trị giá
342.902.000đ, thu giữ 0,672g Heroin, 0,678g methaphetamine, 4,596g Ketamine,
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10,44g MDMA và 14,7kg pháo các loại cùng số tiền 242.210.000đ. Điều tra làm
rõ 28/29 vụ (đạt tỉ lệ 96,5 %), 95 đối tượng, khởi tố 68 bị can, thu hồi tài sản trị
giá 295.200.000đ. Cụ thể:
1. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội: Xảy ra 09 vụ (giảm 04 vụ so với
cùng kỳ năm 2021), thiệt hại tài sản trị giá 320.510.000đ. Điều tra làm rõ 08/09
vụ (đạt tỉ lệ 88,9 %), 11 đối tượng, khởi tố 11 bị can, thu hồi tài sản trị giá
295.200.000đ. trong đó:
- Trộm cắp tài sản: Xảy ra 06 vụ, 09 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá
339.892.000đ. Điều tra làm rõ 6/7 vụ, khởi tố 09 bị can, thu hồi tài sản trị giá
295.200.000đ.
- Huỷ hoại tài sản: 01 vụ, 01 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá 3.010.000
đồng, khởi tố 01 bị can.
- Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi: 01 vụ, 01 đối tượng, khởi
tố 01 bị can.
2. Tội phạm về tệ nạn xã hội: 08 vụ (Tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021),
thu giữ 9,475 gam ma túy MDMA, 3,43gam ketamin và số tiền 242.210.000đ, 51
đối tượng, khởi tố 37 bị can.
- Đánh bạc: 07 vụ thu giữ 9,475 gam ma túy MDMA, 3,43gam ketamin và
số tiền 242.210.000đ, 50 đối tượng, khởi tố 36 bị can.
- Chứa mại dâm: 01 vụ, 01 đối tượng, khởi tố 01 bị can.
3. Tội phạm về ma túy: 09 vụ (Tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm 2021), 23
đối tượng, khởi tố 10 bị can thu giữ 0,388 gam Heroin, 0,678 gam methaphetamin
và 1,166 gam ketamin, 0,941 gam MDMA, Trong đó:
- Tàng trữ trái phép chất ma tuý: 04 vụ, 04 đối tượng, khởi tố 04 bị can.
- Mua bán trái phép chất ma túy: 04 vụ, 10 đối tượng, khởi tố 04 bị can.
- Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: 01 vụ, 09 đối tượng, khởi tố 02
đối tượng, thu giữ 0,024g MDMA.
4. Tội phạm về môi trường: Không.
5. Tội phạm về Kinh tế: 02 vụ (Giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2021), 09
đối tượng, khởi tố 09 bị can, trong đó:
- Tàng trữ hàng cấm: 02 vụ, thu giữ 14,7 kg pháo nổ các loại, 02 đối tượng,
khởi tố 02 bị can.
- Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 0 vụ,05 đối tượng,
khởi tố 05 bị can (vụ án khởi tố năm 2021, khởi tố bổ sung bị can).
- Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng: 0 vụ, 02 đối tượng, khởi
tố 02 bị can (vụ án khởi tố năm 2021, khởi tố bổ sung bị can).
6. Tội phạm vi phạm về giao thông đường bộ: 01 vụ (giảm 03 so với cùng
kỳ năm 2021), bị thương 01 người, 01 đối tượng, khởi tố 01 bị can
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7. Các vụ tai, tệ nạn
- Chết do treo cổ: Chết 03 người (tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2021).
- Tai nạn giao thông: 10 vụ, chết 03 người, bị thương 07 người (giảm 01 vụ
so với cùng thời điểm năm 2021).
- Cháy: 02 vụ (tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2021):
+ Vụ 1: Cháy tầng 3, khu nhà 7 tầng của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thuỷ,
thiệt hại ước tính trên 900.000.000đ.
+ Vụ 2: Cháy 02 ha rừng bạch đàn tại khu 12 xã Tu Vũ.
8. Các vụ việc vi phạm pháp luật xử lý hành chính
Tổng số vụ việc: 29 vụ (không tăng không giảm so với cùng kỳ năm 2021),
44 cá nhân, 5 công ty, xử phạt tổng số tiền 282.500.000đ; đề nghị truy thu thuế số
tiền 27.731.200đ; tịch thu bán sung công quỹ tổng số tiền 54.882.000đ.
- Vụ việc về trật tự xã hội: 08 vụ, 25 đối tượng, xử phạt 63.700.000 đồng.
- Vụ việc về Ma túy: 04 vụ, 6 đối tượng, xử phạt 5.000.000 đồng.
- Vụ việc về Kinh tế: xử lý 06 vụ, 07 cá nhân, 01 công ty, xử phạt tổng số
tiền 70.000.000đ; tịch thu bán sung công quỹ tổng số tiền 54.882.000đ.
- Vụ việc về môi trường: 07 vụ, 03 cá nhân, 04 công ty, xử phạt số tiền
133.250.000đ, truy thu thuế 27.731.000đ.
- Vụ việc liên quan đến hàng cấm (Pháo nổ): 04 vụ, 04 đối tượng, xử phạt
11.250.000đ, phạt cảnh cáo 02 đối tượng
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC
1. Công tác tham mưu
- Thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong
lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trọng tâm là: Chỉ thị số 06-CT/HU,
ngày 07/01/2022 của Huyện ủy về lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên
địa bàn huyện năm 2022.
- Thực hiện tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ
nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, tham mưu xây
dựng triển khai kế hoạch Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng
chống mua bán người năm 2022.
- Tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong thực hiện Nghị
định số 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 an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn
xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn.
- Xây dựng và triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác năm
2022 của Đảng bộ, của đơn vị và các đội nghiệp vụ, mở đợt cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm, bảo đảm An ninh trật tự tết Nguyên đán năm 2022; triển khai kế
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hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Đại hội
thể dục thể thao Đông Nam Á (SEA Game 31).
2. Công tác đảm bảo An ninh
- Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình liên quan An ninh chính trị, an
ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo 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 an ninh trật tự, tình hình liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng...
kịp thời tham mưu giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự không để xẩy ra
“điểm nóng”, tình huống đột xuất, bất ngờ.
- Thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong
lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm công tác An ninh trật tự ở địa phương.
- Nắm chắc tình hình, quản lý hoạt động của người nước ngoài và nhân viên
tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tình hình tôn giáo trọng tâm là các xã Hoàng
Xá, Sơn Thuỷ, tích cực chủ động tuyên truyền vận động chức sắc tôn giáo tiến
hành treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo; nắm chắc tình hình vùng đồng bào
dân tộc thiểu số (Tu Vũ); tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
tổ quốc; 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 an ninh trật tự.
- Nắm tình hình hoạt động và quản lý của các tổ chức, cá nhân người nước
ngoài đến địa bàn; hoạt động 03 công dân địa phương xuất cảnh trái phép trở về;
hoạt động của 02 đoàn với 07 nhân viên tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc (KFHI).
Phối hợp trao đổi, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị của 90 công dân thực
hiện nghĩa vụ Quân sự, 21 công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.
3. Công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội
3.1. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương
trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và chương
trình hành động phòng chống mua bán người; các nghị quyết liên tịch, kế hoạch
liên ngành, quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện trong công tác
đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Kết quả cụ thể:
* Công tác phòng, chống tội phạm:
- Xây dựng và triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ bảo
vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương.
- Trong công tác bắt, giữ, xử lý Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện
Thanh Thuỷ đã chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước. Không bắt oan, sai, để lọt tội phạm. Thực hiện nghiêm túc các quy định
của pháp luật cũng như quyền lợi đối với người bị tạm giữ, tạm giam.
- Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tập trung lực lượng để rà soát và tổ
truy bắt các đối tượng truy nã cũ. Công tác phòng ngừa tập chung vào các địa bàn,
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tuyến giao thông trọng điểm như: TT Thanh Thủy, xã Hoàng Xá, xã Đồng Trung
và các tuyến đường tỉnh lộ 316, 317.
- Chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, nhất là tình hình liên
quan đến sản xuất buôn bán hàng giả, kinh doanh hàng hóa không có chứng từ
chứng minh về nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng; quản lý chặt số đối tượng
nghiện ma túy, đấu tranh hiệu quả vụ việc liên quan đến ma túy.
* Công tác xử lý tố giác, tin báo tội phạm và điều tra tội phạm:
Đã tiếp nhận 30 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong đó:
Tin tồn từ 2021, chuyển sang: 06 tin; tin mới nhận năm 2022: 24 tin; đã thụ lý giải
quyết 19 tin, trong đó: Khởi tố 05 tin, không khởi tố 13 tin, tạm đình chỉ 1 tin;
đang giải quyết 11 tin. Công tác tiếp nhận, điều tra, thụ lý giải quyết tin báo về tội
phạm đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
3.2. Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội
- Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các
quy định pháp luật về cư trú. Phối hợp Công an xã, thị trấn tổ chức kiểm tra tạm
trú, lưu trú tại các địa bàn giáp ranh, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật
tự; quản lý chặt chẽ hoạt động của 31 đoàn với 45 lượt người nước ngoài đến địa
bàn.
- Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý cư trú tại xã,
thị trấn phát hiện 10 trường hợp không khai báo lưu trú, xử phạt vi phạm hành
chính với số tiền 15.300.000đ; kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an
ninh trật tự trên địa bàn huyện phát hiện, xử phạt hành chính đối với 43 trường
hợp vi phạm quy định về PCCC, xử phạt 87.200.000đ.
- Phối hợp với Công an các xã vận động 03 khẩu súng hơi cồn tự chế; 01
dao phóng tự chế; 01 giàn pháo nổ 40 quả; 0,22kg thuốc pháo; 15 quả pháo trứng.
- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án cấp 2482 căn cước công dân.
- Tổ chức tuyên truyền pháp luật; Tham mưu tổ chức ký cam kết giữa Chủ
tịch, Trưởng Công an xã, thị trấn, các trường học, cơ quan, đơn vị và hộ kinh
doanh trên địa bàn không để xảy ra buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo
các loại, đốt thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán.
- Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết quả: xử lý vi
phạm hành chính 1161 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền 1.228.582.000đ;
tạm giữ 09 ôtô; 259 môtô; tước giấy phép lái xe: 127 trường hợp. Làm tốt công
tác đăng ký quản lý phương tiện, cụ thể: Đăng ký mới xe mô tô: 1115 trường hợp,
sang tên 53 trường hợp, cấp lại 39 trường hợp; đăng ký xe máy điện 72 trường
hợp.
3.3. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Thực hiện tốt công tác bắt, giam, giữ, quản lý 27 đối tượng tạm giữ tại nhà
tạm giữ Công an huyện. Phối hợp Công an các xã, thị trấn quản lý 70 đối tượng
hưởng án treo, 25 đối tượng cải tạo không giam giữ, 01 đối tượng hoãn thi hành
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án, 45 đối tượng tù tha, 01 đối tượng tạm đình chỉ. Quản lý kho vật chứng, xuất
nhập vật chứng đúng theo quy định.
4. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc
- Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-UBND của UBND
tỉnh về xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an
ninh trật tự trên địa bàn huyện.
- Lựa chọn, nhân rộng 03 mô hình: Camera an ninh, Bóng đèn an ninh và
Đường dây nóng tố giác tội phạm.
- Hướng dẫn Công an các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện
Thông tư số 124 quy định các khu dân cư, xã, phường, thị trấn... đạt tiêu chuẩn
"An toàn về an ninh trật tự".
5. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND
- Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của
đảng cấp trên, trọng tâm là tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội
khoá XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; 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”.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc và
chi bộ Công an xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2022-2025 (đến nay đã có 8/9 Chi bộ đội
nghiệp vụ tổ chức thành công Đại hội).
- Đảng ủy Công an huyện tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa lãnh
đạo Công an huyện với đoàn viên, hội viên các cấp trong lực lượng Công an huyện
năm 2022.
- Phục vụ 01 đoàn kiểm tra của Huyện uỷ về quy chế dân chủ cơ sở.
- Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi đoàn thanh niên, Hội phụ nữ
Công an huyện trong công tác triển khai các hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt,
xung kích, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị
- 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” và các phong trào thi đua phát động trong năm 2022.
- 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 bảo vệ Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân theo quy định.
6. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện triển khai
thực hiện tiêm văcxin phòng chống dịch đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ đều được
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tiêm từ 2 mũi trở lên, trong đó 99% Cán bộ chiến sĩ được tiêm mũi thứ 3; tiếp tục
thực hiện tốt công tác rà soát, truy vết đối với các trường hợp công dân đi từ vùng
dịch trở về; tăng cường tuần tra phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về phòng
chống dịch bệnh Covid 19, trong đó: Phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm, xử
phạt 76.500.000đ.
7. Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo
- Công an huyện tiến hành tiếp nhận 16 đơn thư và 09 phiếu chuyển đơn
của cơ quan các cấp chuyển đến; trong đó đơn thư tập trung phản ánh về các nội
dung như: Đơn trình báo, đơn tố giác tội phạm liên quan đến các vụ việc trong
công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.
- Số vụ việc đơn thư, phản ánh, kiến nghị, tố cáo về biểu hiện suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá”: Không.
8. Nhận xét, đánh giá
- Tập thể cấp ủy, lãnh đạo và chỉ huy đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động công tác. Có tinh thần đoàn kết,
thống nhất cao, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch do Đảng uỷ Công an tỉnh,
Huyện ủy, UBND huyện Thanh Thuỷ đề ra. Chủ động khắc phục khó khăn, chỉ
đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung chỉ đạo thực hiện và
hoàn tốt các chỉ tiêu công tác được giao. Tổ chức triển khai đợt cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn các hoạt động vui xuân đón tết, các lễ hội đầu
xuân và hoạt động liên quan đến giõ tổ Hùng Vương, Lễ hội đền Hùng và SEA
Game 31, không để xảy ra các vụ việc phức tạp đột xuất, bất ngờ.
- Triển khai nghiêm túc các nội dung công tác chính trị tư tưởng, học tập
các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên. Thực hiện
nghiêm Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh,
nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ của
cấp ủy và các chi bộ; chấp hành nghiêm điều lệnh nội vụ Công an nhân dân và
các điện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh..
- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nghiêm túc đánh giá còn
một số hạn chế chủ yếu cần khắc phục là: Dự báo tình hình về Trật tự xã hội có
lúc còn chưa sát với từng thời điểm; một số tội phạm như: trộm cắp tài sản, tội
phạm về tệ nạn xã hội và tình hình tai nạn giao thông… vẫn xẩy ra nhiều; bên
cạnh đó công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên
truyền pháp luật chưa đa dạng về hình thức nên dẫn đến nhận thức pháp luật của
người dân chưa đồng đều; việc nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng có lúc,
có việc chưa sâu.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Chủ động làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; 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 công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong
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tình hình mới. Thực hiện tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội
phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện.
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.
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 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.
5. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát động phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ. 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, thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động “Chủ
động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.
Trên đây là báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2022; UBND huyện Thanh Thủy trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.
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