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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật  

năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 
  

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI,  

Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Thực hiện Thông báo số 42/TB-TTHĐND, ngày 21/10/2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thông báo nội dung, thời gian và địa điểm 

tổ chức kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

- Triển khai, thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP, ngày 31/7/1998 và 

Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng 

chống ma tuý, phòng chống tội phạm mua bán người... của Chính phủ; 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 an ninh trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 

48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đã đạt được những kết quả quan 

trọng, làm chuyển biến nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo 

quần chúng nhân dân về trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm. Đồng thời,  

sơ, tổng kết có chất lượng các chuyên đề, lĩnh vực trong công tác đảm bảo 

ANTT trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo các ngành chức năng chủ động phối hợp trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, tập trung 

giải quyết những vụ án, vụ việc đang được nhân dân quan tâm; thực hiện tốt 

công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm, góp phần răn đe đối với các đối tượng 

phạm tội và nâng cao tính giáo dục đối với quần chúng nhân dân. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an huyện tham mưu, xây dựng và triển khai thực 

hiện các kế hoạch đấu tranh chuyên án, thực hiện công tác NVCB, kế hoạch mở 

đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong tình hình mới1; tổ chức vận động, 

tuyên truyền nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm 

                                              
1 Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự  Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 
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trong quá trình phối hợp với cơ quan Công an khi phát hiện, truy bắt, phòng 

chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật 

 - Chỉ đạo lực lượng Công an huyện tham mưu, xây dựng và triển khai 

thực hiện kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn huyện Đăk Hà2 và tổ chức phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thông qua nhiều 

hình thức trên địa bàn huyện3.  

 - Chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật, 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật để 

quần chúng nhân dân nắm rõ chú trọng tuyên truyền tại các xã vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, vùng kinh tế khó khăn… qua phát động, nhân dân ngày càng nâng cao 

tinh thần cảnh giác, ý thức tuân thủ pháp luật, qua đó cung cấp cho lực lượng Công 

an nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần đảm bảo tốt ANTT tại địa bàn. 

 - Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng Luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định xử 

phạt vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn thu hút hàng trăm lượt người tham dự; công tác kiểm tra, giám 

sát việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được quan tâm chú 

trọng, để phát hiện chấn chỉnh kịp thời những sai sót. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các ban ngành, đoàn 

thể, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các chính sách đối với những 

người đã có quá khứ phạm tội, tạo điều kiện thuận lợi cho họ có thể làm ăn sinh 

sống hoà nhập cộng đồng, giúp ích cho xã hội, từ đó ổn định được tình hình an 

ninh trật tự tại địa phương. 

- Gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 

thực hiện Cuộc vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội 

phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng                 

dân cư.  

3. Công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực TTATXH, nhất là 

công tác quản lý cư trú, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản 

lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác quản lý nhân hộ khẩu, qua đó 

lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao ý thức trách 

nhiệm của các cơ sở, cá nhân trong chấp hành nghiêm các quy định của                   

pháp luật4.  

                                              
2 Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 18/02/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà.  
3 Phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật rong đoàn viên, CNVCLĐ với 

158 người tham dự; Chương trình phối hợp số 99/CTPH-TTPL, ngày 25/4/2022 Tuyên truyền phổ biến pháp luật 

giữa Phòng Tư pháp và Tòa án nhân dân huyện trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2022-2025; Tổ chức tuyên 

truyền được 96 cuộc với 6.076 người tham gia (Trong đó, cấp huyện tuyên truyền 02 cuộc với 328 người tham 

gia; cấp xã tuyên truyền 94 cuộc với 5.748 người tham gia). 
4 Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn 40 cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Công an cấp huyện; (Cho thuê 

lưu trú: 10 cơ sở, kinh doanh dịch vụ cầm đồ: 07 cơ sở, dịch vụ Karaoke: 03 cơ sở; hoạt động in, ấn: 04 cơ sở; 
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- Triển khai Kế hoạch liên quan đến Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn 

cước công dân. Tính đến ngày 31/10/2022 lực lượng Công an huyện đã hoàn 

thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 49.579 trường hợp. Trong đó năm 10 

tháng đầu năm 2022 thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 4.848 trường hợp. Tổng số 

thẻ CCCD đã được Cục C06 in đưa về Công an huyện trả cho công dân là 

47.946 thẻ CCCD, trong đó 10 tháng đầu năm 2022 trả 5.917 thẻ CCCD. 

 - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai kế hoạch cao điểm 

trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia phát hiện, 

giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ5. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản 

nhằm nắm chắc tình hình địa bàn, di biến động của đối tượng có biểu hiện, nghi 

vấn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. 

 - Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông các tuyến đường nội thị trấn, 

tuyến đường liên thôn, liên xã và phối hợp tuần tra theo kế hoạch hàng tháng 

năm 2022 của CAT; xử lý các lỗi vi phạm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

và đường sắt; Kế hoạch 388/KH-CAH về TTKS xử lý vi phạm theo chuyên đề 

người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ 

cồn; kế hoạch số 438/KH-CAH về TTKS xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, 

quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ6.  

4. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của 

Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đây được xem là nhiệm vụ 

trọng tâm trong giai đoạn hiện nay7. Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong 

cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật 

tự trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; buôn bán phụ nữ, 

trẻ em; buôn bán người; tăng cường phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình 

hiện nay; phòng ngừa tái hoạt động tà đạo Hà Mòn trên địa bàn huyện và nhiều kế 

hoạch về mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trong những 

ngày lễ lớn, sự kiện của đất nước và của địa phương.  

- Thường xuyên củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến 

trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để xây dựng phong trào quần 

                                                                                                                                             
kinh doanh khí hóa lỏng: 16 cơ sở). Tiến hành xây dựng kế hoạch rà soát hoạt động đối với những cơ sở kinh 

doanh có dấu hiệu ngừng hoạt động để tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. 
5 Trong năm 2022, đã tuyên truyền, vận động: đã tổ chức 45 đợt với khoảng 9.152 người tham gia; qua đó tuyên 

truyền người dân thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT.Đã vận động người dân giao 

nộp 04 súng cồn; 03 súng kíp tự chế; 03 nòng súng; 35 viên đạn; 04 kg đạn chì; 0, 5 kg đạn bi; 01 chi tiết súng 

(ống ngắm tiêu cự của súng hơi tự chế); 02 súng hơi tự chế; 02 súng tự chế bắn đạn chì; 01 rựa tự chế; Công an 

xã Ngọk Wang phối hợp với Quân sự huyện tháo dỡ 01 quả bom cháy chậm nặng 80 kg. 
6 Trong năm 2022, đã phát hiện 907 trường hợp vi phạm (tạm giữ: 420 phương tiện, 461 giấy tờ các loại). Ra 

quyết định xử phạt 865 trường hợp; nộp NSNN: 914.951.270đ (Chín trăm mười bốn triệu chín trăm năm mươi 

mốt nghìn hai trăm bảy mươi đồng), tước GPLX 27 t/h, phạt cảnh cáo 86 t/h. 
7 Tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín trong DTTS năm 2021, phục vụ hiệu quả công 

tác tranh thủ trong việc tham gia giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở. 
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chúng như “Tiếng kẻng an ninh nhân dân”, “Tổ dân vận khéo”, “Tổ nhân dân tự 

quản về an ninh trật tự”, “Tổ tự quản về an toàn giao thông”, “Tổ cộng đồng tự quản 

ở cụm dân cư” và “Tổ an ninh nhân dân”. Đặc biệt là Đề án “Xây dựng làng an toàn, 

khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” tiếp tục được 

triển khai sâu rộng, có hiệu quả cao trên địa bàn8.  

- Chỉ đạo xây dựng có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã 

góp phần củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể 

ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung. 

Ngoài ra, mối quan hệ giữa lực lượng Công an và quần chúng nhân dân tại địa bàn 

không ngừng được chú trọng, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.   

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VPPL 

HÀNH CHÍNH VÀ TỘI PHẠM CỤ THỂ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC 

1. Tình hình, kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật             

hành chính 

- UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện thực hiện nghiêm túc 

công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có vi phạm pháp 

luật hành chính; không bỏ sót các hành vi sai phạm, tạo sự răn đe, cảnh cáo đối 

với các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, tình hình vi phạm hành chính 

trên địa bàn huyện tiếp tục có những diễn biến phức tạp; các hành vi vi phạm 

hành chính trên địa bàn xảy ra hầu hết trên tất cả lĩnh vực, trong đó, tập trung 

chủ yếu là vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã 

hội... Đối tượng phạm tội chủ yếu là thanh thiếu niên, người không có việc làm. 

  - UBND huyện và các lực lượng chức năng của huyện đã ra quyết định xử 

phạt 965 vụ vi phạm hành chính (giảm 123 vụ so với cũng kỳ năm 20219), với 

tổng số tiền nộp phạt là 1.212.756.270 đồng (hiện nay đã nộp phạt vào NSNN là 

1.212.356.270 đồng(*) ). Trong đó: (1) UBND huyện đã ra quyết định xử phạt 05 

vụ với với tổng số tiền 68.000.000 đồng; (2) Công an huyện đã ra quyết định xử 

phạt 02 vụ với với tổng số tiền 5.000.000 đồng; (3) Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện đã ra quyết định xử phạt 20 vụ với 67 đối tượng liên quan đến 

tình hình an ninh trật tự với tổng số tiền 140.905.000 đồng; (4) Cơ quan Cảnh sát 

giao thông Công an huyện phát hiện 907 trường hợp vi phạm về TTATGT (tạm 

giữ: 420 phương tiện, 461 giấy tờ các loại), ra quyết định xử phạt 865 trường 

hợp, nộp NSNN: 914.951.270 đồng, tước GPLX 27 trường hợp, phạt cảnh cáo 

86 trường hợp; (5) UBND các xã, thị trấn đã ra quyết định xử phạt 17 vụ với với 

tổng số tiền 27.600.000 đồng; (6) Công  an các xã, thị trấn xã ra quyết định xử 

phạt 57 vụ với với tổng số tiền 56.300.000 đồng. Đến nay còn 01 vụ chưa thi 

hành Quyết định vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ10 với 

số tiền 5.000.000 đồng. 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

                                              
8 Trong năm 2022 đã xây dựng mới 02 mô hình về ANTT: “Tiếng kẻng an ninh”  tại xã Hà Mòn và “Đội thanh 

niên xung kích tham gia đảm bảo ANTT và tuyên truyền pháp luật” tại xã Ngọk Wang.  
9 Năm 2021: 1088 vụ VPHC 
(*) Gồm: 1.207.756.270 đồng xử phạt và 4.690.000 đồng là số tiền tịch thu trên chiếu bạc xung  công quỹ Nhà nước. 
10 Quyết định số 107/QĐ-XPVPHC, ngày 09/02/2022 của UBND huyện Đăk Hà xử phạt bà Lê Thị Thương, 

thường trú tại số 69, đường Quang Trung, TT Đăk Hà, H. Đăk Hà về hành vi tự ý san lấp mặt bằng tại thôn 3, xã 

Đăk La 
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- Trong năm không tổ chức thanh lý đấu giá tang vật, phương tiện, hàng 

hóa bị tịch thu. 

- Các trường hợp bị xử lý hành chính cơ bản chấp hành tốt quyết định xử 

phạt, một số trường hợp do hoàn cảnh, điều kiện kinh tế khó khăn nên kéo dài, 

chưa nộp theo quy định.  

- Tình hình trật tự an toàn giao thông: vẫn diễn ra các trường hợp vi phạm 

luật giao thông đường bộ, tuy nhiên số vi phạm giảm so với cùng kì năm trước, 

chủ yếu là các lỗi như: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 

đón, trả khách không đúng nơi quy định, dừng đỗ xe nơi có biển cấm dừng xe, 

đỗ xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định,... lực lượng CSGT 

đảm bảo xử lý 100% các trường hợp vi phạm. 

2. Tình hình và kết quả phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật 

2.1. Đánh giá thực trạng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên 

địa bàn 

- Tình hình tội phạm tiếp tục xảy ra trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi lên là 

tội phạm Cố ý gây thương tích (13 vụ), tội phạm Trộm cắp tài sản (16 vụ). Đối 

tượng phạm tội chủ yếu tuổi đời còn trẻ, không có công việc ổn định, do mâu 

thuẫn cá nhân, bột phát không làm chủ được bản thân, do thói quen sử dụng 

rượu bia; lợi dụng sơ hở của người dân trong bảo quản tài sản để thực hiện hành 

vi phạm tội.  

- Tình hình trật tự an toàn giao thông: Xảy ra 02 vụ TNGT, làm chết 02 

người, bị thương 02 người, hư hỏng 03 xe mô tô (giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 

2021). Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển đi sai phần đường quy định, 

vượt không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn, đậu đỗ xe không 

đúng nơi quy định...  

2.2. Công tác phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật 
Trong năm 2022 trên địa bàn huyện xảy ra 51 vụ liên quan đến TTATXH 

(giảm 15 vụ so với cùng kỳ năm 2021).  

 - Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: xảy ra 43 vụ với 50 đối 

tượng (giảm 12 vụ so với cùng kì năm 2021, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm 

2019)11. Trong đó: 

 + Khởi tố: 22 vụ 27 bị can12. 

+ Không khởi tố: 10 vụ13. 

+ Chuyển đi cơ quan khác: 01 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 + Đang điều tra, xác minh: 10 vụ14. 

 - Tội phạm về ma tuý: 06 vụ Tàng trữ trái phép chất ma túy 06 đối tượng 

(tăng 01 vụ so với cùng kì năm 2021). 

+ Khởi tố: 05 vụ Tàng trữ trái phép chất ma túy 05 bị can. 

                                              
11 13 vụ CYGTT 19 đối tượng; 16 vụ TCTS 17 đối tượng; 01 vụ CYLHHTS; 02 vụ Đánh bạc 09 đối 

tượng; 05 vụ LĐCĐTS 03 đối tượng; 03 vụ Chết chưa rõ nguyên nhân; 01 vụ Giao cấu với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 đối tượng; 02 vụ Hủy hoại tài sản 01 đối tượng. 
12 12 vụ TCTS 17 bị can; 06 vụ CYGTT 05 bị can; 01 vụ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi 01 bị can; 02 vụ LĐCĐTS 03 bị can, 01 vụ Hủy hoại tài sản 01 bị can. 
13 04 vụ CYGTT; 03 vụ Chết chưa rõ nguyên nhân; 02 vụ đánh bạc; 01 vụ CYLHHTS. 
14 03 vụ CYGTT, 02 vụ LĐCĐTS; 04 vụ TCTS; 01 vụ HHTS. 
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+ Không khởi tố: 01 vụ Tàng trữ trái phép chất ma túy 01 đối tượng. 

 + Đang điều tra, xác minh: 0 vụ.  

 - Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Không. 

- Tình hình trật tự an toàn giao thông: Xảy ra 02 vụ TNGT, làm chết 02 

người, bị thương 02 người, hư hỏng 03 xe mô tô (giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 

2021). Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển đi sai phần đường quy định, 

vượt không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn, đậu đỗ xe không 

đúng nơi quy định... 

+ Không khởi tố: 01 vụ (chuyển xử lý hành chính). 

+ Khởi tố: 01 vụ, 01 bị can. 

2.3. Kết quả xử lý số vụ tội phạm và vi phạm pháp luật được phát hiện 

Trong 51 vụ việc được phát hiện liên quan đến TTATXH cơ quan điều tra 

đã tiến hành: 

+ Khởi tố: 28 vụ 33 bị can15. 

+ Không khởi tố: 12 vụ16;  

+ Chuyển đi cơ quan khác: 01 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

+ Hiện đang điều tra, xác minh: 10 vụ. 

2.4. Đánh giá công tác phòng ngừa, đấu tranh 

- Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện 

tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên 

các tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; tổ chức cho lực lượng trinh sát 

bám nắm địa bàn và di biến động của các đối tượng có khả năng, biểu hiện nghi 

vấn hoạt động phạm tội, không để phát sinh, hình thành các điểm nóng về an 

ninh trật tự. Tăng cường công tác tuần tra kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến 

đường liên thôn, liên xã và các tuyến đường nội thị trấn; xử lý nghiêm đối với 

các trường hợp vi phạm. 

 - Tích cực điều tra khám phá các vụ án đang thụ lý, đặc biệt các vụ án 

được quần chúng nhân dân quan tâm, không tạo điểm nóng, điểm phức tạp trên 

địa bàn. Làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 

góp phần đấu tranh, xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

3. Tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và 

kiến nghị khởi tố 

- Tổng số tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm từ đầu năm 2022 đến nay là 

71 tin (tin tồn năm 2021 chuyển qua là 09 tin). 

 - Tin tiếp nhận trong năm là 62 tin. Đã giải quyết 61 tin (khởi tố: 33 tin; 

không khởi tố: 25 tin; tạm đình chỉ: 02 tin; chuyển cơ quan khác: 01 tin).  

- Số tin báo tố giác tội phạm đang tiếp tục xác minh, giải quyết là 10 tin. Tỷ 

lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 85,71%.   

                                              
15 12 vụ TCTS 17 bị can; 06 vụ CYGTT 05 bị can; 01 vụ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi 01 bị can; 02 vụ LĐCĐTS 03 bị can, 01 vụ Hủy hoại tài sản 01 bị can; 05 vụ TTTPCMT 05 đối 

tượng; 01 vụ TNGT 01 bị can. 
16 04 vụ CYGTT; 03 vụ Chết chưa rõ nguyên nhân; 02 vụ đánh bạc; 01 vụ CYLHHTS, 01 vụ 

TTTPCMT, 01 vụ TNGT. 
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4. Công tác điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự, quản lý giam, 

giữ và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng 

 4.1 Công tác khởi tố điều tra: 

 - Án từ năm 2021 chuyển qua: 16 vụ án 23 bị can17. 

 Trong đó: về hình sự: 16 vụ 23 bị can; về ma túy: Không; về TTATGT: 

Không; về kinh tế, môi trường: Không. 

 - Trong năm 2022, đã khởi tố mới 35 vụ 42 bị can (có 04 vụ rất nghiêm 

trọng chiếm 11,43%, 15 vụ nghiêm trọng chiếm 42,86%). Trong đó: 24 vụ 31 bị 

can; Về ma túy: 05 vụ 05 bị can; Về TTATGT: 06 vụ 06 bị can.  

 - Án do Cơ quan khác chuyển đến: 01 vụ TTTPCMT, 01 bị can (Phòng 

PC04 chuyển). 

 - Án chuyển đi Cơ quan khác: Thay đổi QĐ KTVAHS 02 vụ CYGTT, 01 

bị can thành 02 vụ Giết người, 01 bị can và chuyển đến phòng PC02. 

 - Phục hồi điều tra: 05 vụ 05 bị can (05 vụ hình sự). 

 * Như vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã 

thụ lý tổng 55 vụ 70 bị can (bao gồm 16 vụ án chuyển từ năm 2021; 35 vụ án khởi 

tố mới, 01 vụ tiếp nhận từ cơ quan khác chuyển đến, 02 vụ chuyển đi và 05 vụ án 

phục hồi điều tra), có 09 vụ án rất nghiêm trọng chiếm 16,36% tổng án thụ lý; 20 

vụ án nghiêm trọng chiếm 36,36% tổng án thụ lý. Trong 55 vụ 70 bị can đã điều 

tra làm rõ 45 vụ 70 bị can; đạt tỷ lệ 81,82%; khám phá 06 vụ án rất nghiêm trọng 

tỷ lệ 66,67%; 17 vụ án nghiêm trọng chiếm tỷ lệ 85%. Trong đó: 

 - Kết thúc điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố: 27 vụ 49 bị can (về hình sự: 

16 vụ 38 bị can; về TTATGT: 06 vụ 06 bị can; về ma túy: 05 vụ 05 bị can). 

 - Tạm đình chỉ điều tra VAHS: 09 vụ 01 bị can. Trong đó: 01 vụ Trộm cắp 

tài sản 01 bị can (lý do: hết thời hạn điều tra không xác định được bị can ở đâu); 

06 vụ Trộm cắp tài sản (lý do: hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can); 

02 vụ Cố ý gây thương tích (lý do: hết thời hạn điều tra, chưa xác định được                 

bị can). 

 - Đình chỉ điều tra VAHS: 03 vụ 03 bị can; trong đó: 01 vụ LDTNCĐTS 01 

bị can; 01 vụ LĐCĐTS 01 bị can, 01 vụ CYGTT 01 bị can. 

 - Nhập VAHS: 02 vụ TCTS 04 bị can thành 01 vụ TCTS 03 bị can. 

 - Tách VAHS: 01 vụ Đánh bạc, 15 bị can (VKS trả điều tra bổ sung) thành 

02 vụ Đánh bạc, 15 bị can (đã kết thúc điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố). 

  - Đang tiến hành điều tra: 15 vụ 16 bị can. Trong đó: Về hình sự: 11 vụ 12 

bị can; Về TTATGT: 04 vụ 04 bị can. 

4.2  Công tác bắt, giam giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn: 

 - Qua điều tra, khám phá các vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã: 

+ Bắt quả tang: 08 đối tượng. 

+ Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp: 09 đối tượng. 

+ Bắt bị can để tạm giam: 12 đối tượng. 

+ Bắt truy nã: 05 đối tượng. 

                                              
17 06 vụ TCTS 02 bị can (04 vụ chưa xác định bị can); 03 vụ Cố ý gây thương tích 01 bị can (02 vụ chưa xác 

định bị can); 04 vụ VPQĐVTGGTĐB 04 bị can; 01 vụ Đánh bạc 15 bị can; 01 vụ Hủy hoại tài sản (chưa xác 

định bị can); 01 vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 bị can. 
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- Áp dụng biện pháp ngăn chặn: 53 đối tượng (Cấm đi khỏi nơi cư trú: 34 

đối tượng; Tạm giam: 19 đối tượng). 

- Hiện nhà tạm giữ Công an huyện đang thực hiện quản lý 14 đối tượng tạm 

giam (01 phạm nhân; 13 đối tượng tạm giam) tại Nhà tạm giữ Công an huyện.  

- Công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ Nhà tạm giữ được thực hiện thường 

xuyên và đảm bảo an toàn. Tất cả các đối tượng khi đưa vào Nhà tạm giữ để 

thực hiện việc giam giữ đều được kiểm tra lai lịch, xác định tình trạng sức khỏe, 

kiểm tra người... và được thiết lập hồ sơ can phạm. Công tác quản lí, giam giữ 

can phạm được thực hiện đúng quy định trong việc phân loại đối tượng để giam 

giữ nhằm phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. 

4.3  Công tác truy nã tội phạm: 

- Tổng số đối tượng truy nã trong kỳ: 10 đối tượng (06 đối tượng cũ, 01 

đối tượng mới phát sinh; 03 đối tượng bổ sung (phát hiện sau khi do các vụ án 

TĐC với Phòng hồ sơ)); trong đó có 02 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt                          

nguy hiểm. 

- Đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại: 05 đối tượng; trong đó: bắt 01 đối 

tượng, vận động đầu thú 04 đối tượng, thanh loại 0 đối tượng. 

- Số đối tượng truy nã hiện còn lại: 05 đối tượng (trong đó có 01 đối 

tượng đặc biệt nguy hiểm). 

4.3  Công tác lập hồ sơ đưa người và cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, 

cai nghiện bắt buộc: Từ ngày 15/12/2021 đến 31/5/2022 trên địa bàn không có đối 

tượng phải đi cai nghiện, vào trường giáo dưỡng bắt buộc. 

4.5  Công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng: 

Thực hiện tốt quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý, giáo dục 

người vi phạm pháp luật và công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, giúp người 

vi pháp luật có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chỉ đạo tiến hành 

lập danh sách các đối tượng đã chấp hành xong hình phạt tù, các đối tượng từ 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục về địa phương cư trú để có cách thức, 

phương pháp quản lý, giáp dục và giúp đỡ phù hợp. 

 5. Một số công tác trọng tâm khác 

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung liên quan đến công tác phòng, 

chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, nhằm nắm 

chắc tình hình tội phạm mua bán người xảy ra trên địa bàn, không để bị động, 

bất ngờ.  

- Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với ban, ngành, đoàn thể và các cơ 

quan truyền thông xây dựng tin, bài tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân 

dân về kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm 

và kết quả đấu tranh của lực lượng Công an nhằm góp phần nâng cao nhận thức, 

ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa cho các tầng lớp nhân dân và răn đe, trấn áp tội 

phạm. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giải thích trong quần chúng nhân dân các 

chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người, chính sách hỗ trợ cho nạn 

nhân bị mua bán trở về; các chủ trương, chính sách về kết hôn, cho, nhận con 

nuôi có yếu tố nước ngoài… nhằm nâng cao hiểu biết của quần chúng nhân dân, 

hạn chế các trường hợp bị bọn tội phạm lợi dụng, lừa gạt.  
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- Thực hiện Kế hoạch 1300/KH-BCĐ ngày 23/4/2021 của BCĐ tỉnh về 

thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội giai 

đoạn 2021-2025: Ban chỉ đạo đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 627/KH-

BCĐ ngày 18/5/2021 của về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm 

phức tạp về trật tự xã hội giai đoạn 2021-2025, qua rà roát đã chọn xã Ngọk 

Wang để đề nghị thực hiện chuyển hóa trong năm 2022. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua trên địa bàn huyện đã 

được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, lực lượng Công an, các địa phương đã tổ chức 

triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả nhất định góp phần ổn định tình hình an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu 

tranh ngăn chặn các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống 

dịch Covid-19, tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi đầu cơ, 

tăng giá các mặt hàng thiết yếu, y tế, lương thực, thực phẩm để trục lợi, gây bất ổn 

thị trường…Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố đảm bảo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Công tác điều tra, xử lý vụ 

án đúng quy định, trình tự của pháp luật, không gây oan sai, không để lọt tội phạm; 

việc quản lý hành chính về ANTT đã được các ngành, các địa phương thực hiện 

nghiêm túc, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền luật giao thông đường bộ, nâng cao 

kiến thức pháp luật và ý thức của người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn 

huyện; tiến hành TTKS các tuyến đường liên thôn, liên xã nhằm phát hiện, xử lý 

các trường hợp vi phạm; tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định 

pháp luật; văn bản về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về các 

phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để quần chúng nhân dân nâng 

cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội chưa cao, công tác tuyên truyền 

pháp luật hành chính có lúc, có nơi còn yếu về nội dung, hình thức chưa thực sự 

phong phú; chưa có sự kết hợp giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp 

vụ; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự còn sơ hở, thiếu sót, để tội 

phạm lợi dụng hoạt động.  

- Tội phạm ma túy còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trong 

thanh thiếu niên còn xảy ra phổ biến, số đối tượng nghiện ma túy trong đồng bào 

dân tộc thiểu số ngày càng cao. 

- Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố đôi lúc còn để kéo dài, một số vụ án chưa xác định được bị can. 

- Việc triển khai công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn 

đơn điệu, chưa thực sự thu hút đông đảo quần chúng tích cực, tự giác tham gia. 

- Việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về thi hành pháp luật, xử lý vi phạm 

hành chính còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác 

xử lý VPHC được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, tuy nhiên vẫn chưa chặt chẽ và 
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thường xuyên; việc trao đổi thông tin về xử lý VPHC còn chưa kịp thời. 

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật tại cấp huyện và cấp xã đều là kiêm 

nhiệm, công chức tham mưu công tác này chưa có trình độ chuyên môn sâu, đa số 

công chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính các xã khi giải quyết các tình huống thực tế vẫn còn lúng túng, bị động nên 

việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa được tổ chức hợp lý, chưa 

huy động được nguồn lực cần thiết để tổ chức công tác này theo yêu cầu thực tiễn. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa thực sự trở thành ý thức tự giác 

của toàn dân; một bộ phận quần chúng chưa mạnh dạn trong đấu tranh, tố giác 

tội phạm, còn tâm lý e ngại, rụt rè; ý thức tự bảo quản tài sản chưa cao. Một số 

cơ quan, ban ngành trên địa phương chưa chủ động phối hợp cùng lực lượng 

Công an trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp 

luật, còn tâm lý ỷ lại, cho rằng đó chỉ là nhiệm vụ của lực lượng CAND. 

- Một số vụ việc xảy ra nhưng người bị hại không trình báo kịp thời, đến 

khi cơ quan Công an tiếp nhận, việc tiến hành các biện pháp thu thập tài liệu, 

chứng cứ, vật chứng và đấu tranh với đối tượng gặp nhiều khó khăn. 

- Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác còn thiếu, nhất là cho lực 

lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội 

phạm hiện tại còn ít, trình độ năng lực không đồng đều; một số cán bộ trẻ mới ra 

trường còn hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn. 

- Tinh thần đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật của một 

bộ phận cán bộ, chiến sỹ đôi lúc còn chưa thực sự chủ động. 

- Công tác phối hợp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm giữa các cơ 

quan, đơn vi, đoàn thể có liên quan trên địa bàn đối lúc chưa chặt chẽ. 

4. Những khó khăn, vướng mắc  
- Việc phát hiện hành vi vi phạm của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực 

quản lý, bảo vệ rừng còn chậm, gây ảnh hưởng lớn đến kết quả, xử lý tội phạm, 

làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong quản lý nhà nước 

về quản lý, bảo vệ rừng của cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, các vụ án vi phạm 

pháp luật quản lý và bảo vệ rừng thường xảy ra tại những nơi rừng núi, địa hình 

hiểm trở, ít người qua lại, hầu như không có người dân sinh sống nên việc thu 

thập thông tin, tài liệu chứng cứ để điều tra làm rõ vụ án gặp rất nhiều khó khăn; 

kéo dài thời gian dẫn đến hết hạn điều tra chưa phát hiện được đối tượng phạm 

tội hoặc đối tượng bỏ trốn phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. 

- Đối với các tố giác có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 

tài sản thường xuất phát từ vấn đề vay mượn dân sự giữa các bên phát sinh tranh 

chấp phức tạp, một số đương sự liên quan không hợp tác nên quá trình điều tra, 

xác minh, xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự hay không mất nhiều thời 

gian và một số tố giác phải tạm đình chỉ xác minh. 

- Đối với một số cá nhân, người vi phạm là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ 

nghèo, khó khăn, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành quyết định xử 
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phạt VPHC bằng hình thức phạt tiền nhưng người dân không có tài sản, tiền để 

chấp hành quyết định xử phạt, dẫn đến việc xử phạt chưa triệt để, khó thi hành. 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023 

1. Dự báo tình hình 

 Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tình hình tội phạm 

và các hành vi vi phạm pháp luật diễn biến theo chiều hướng phức tạp cả về tính 

chất và mức độ thiệt hại; phương thức, thủ đoạn hoạt động càng tinh vi, xảo 

quyệt hơn, đáng chú ý là các tội phạm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản 

của người dân, tội phạm có tổ chức như: Cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, tội phạm ma túy… mà nguyên nhân 

thông thường do mâu thuẫn cá nhân, thói quen sử dụng rượu bia hoặc bột phát 

không làm chủ được bản thân; một bộ phận thanh thiếu niên hư hỏng, đua đòi, 

sớm sa vào ma túy; tinh thần cảnh giác ý thức bảo vệ, quản lý tài sản và hiểu 

biết pháp luật đôi lúc còn hạn chế; một số người dân còn “nhẹ dạ, cả tin” mất 

cảnh giác hoặc có tâm lý tham lam, hám lợi đã tạo điều kiện thuận lợi cho người 

phạm tội có thể thực hiện Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện chủ động 

xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT trong các dịp lễ, đợt cao 

điểm trong công tác phòng, chống tội phạm (ngày Quốc khánh nước Cộng hòa 

xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2022; Lễ Noel 2022; mùa thu hoạch 

cà phê năm 2022).  

 2.2. Tập trung chỉ đạo lực lượng Công an huyện giải quyết dứt điểm các 

vụ án, vụ việc tồn đọng, đặc biệt là các vụ án đang được các cấp, các ngành và 

quần chúng nhân dân quan tâm, tạo khí thế quyết liệt trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm, củng cố lòng tin của nhân dân vào chính quyền địa 

phương nói riêng và lực lượng Công an nói chung. 

 2.3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tiếp tục xây dựng và nhân rộng 

các mô hình, điển hình tiên tiến nhằm phát động mạnh mẽ sức mạnh, vai trò của 

quần chúng nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm 

pháp luật. 

 2.4. Đầu tư trang thiết bị, phương tiện, vũ khí phục vụ hiệu quả công tác 

phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.  

 2.5. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn, tập trung vào những địa 

bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhằm chủ động trong phòng ngừa, 

ngăn chặn hình thành các điểm nóng.  

 2.6. Tiếp tục thực hiện việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực 

hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xây dựng các kế 

hoạch chuyên đề, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm chủ động 

phát hiện, xử lý tội phạm được hiệu quả, đúng pháp luật.  
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2.7. Các cơ quan tiến hành tố tụng  nâng cao mối quan hệ phối hợp trong 

tiếp nhận, giải quyết, xử lý vụ án, đảm bảo đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội 

phạm, oan sai người vô tội. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ 

việc tồn đọng, đặc biệt là các vụ án đang được các cấp, các ngành và quần chúng 

nhân dân quan tâm, tạo khí thế quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm, củng cố lòng tin của nhân dân. 

 2.8. Tiếp tục duy trì và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ An 

ninh tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với 

điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư. 

2.9. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân và gia đình 

có thành tích trong việc phát hiện, điều tra tội phạm; bảo vệ cá nhân và gia đình 

người tham gia công tác phòng, chống tội phạm; có chế độ, chính sách phù hợp 

theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các tập thể, cá nhân bị thương, hy 

sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm, huy động 

nguồn hỗ trợ hợp pháp từ các tổ chức các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho 

công tác phòng, chống tội phạm. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện, Trình kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 

2026./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên (Trình kỳ họp thứ 5); 

- TT Huyện ủy (b/c);  

- TT HĐND huyện (b/c);     

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Hà Tiến 

 

 


		2022-11-17T16:10:14+0700


		2022-11-18T08:49:30+0700


		2022-11-18T09:08:37+0700


		2022-11-18T09:08:37+0700


		2022-11-18T09:08:37+0700


		2022-11-18T09:08:37+0700


		2022-11-18T09:08:37+0700




