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BÁO CÁO 

Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 

 

 I. Tình hình liên quan đến an ninh, trật tự 

 1. Tình hình liên quan đến ANQG 

Trong năm 2020, tình hình an ninh chính trị trên toàn thế giới có nhiều 

chuyển biến phức tạp, đại dịch Covid 19 đã tác động không nhỏ đến nền chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên phạm vi toàn cầu. Nền kinh tế ở một số quốc gia 

lâm vào tình trạng khủng hoảng, an sinh xã hội không được chú trọng, kéo theo 

diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội.  

Trên địa bàn huyện Đại Lộc, nhìn chung tình hình ANCT cơ bản ổn định. 

Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ANTT, cụ thể là: hoạt động liên 

quan Tín ngưỡng thờ mẫu ngày càng diễn ra phổ biến; hoạt động tập trung đông 

người phản đối hoạt động của các công ty, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường… 

- Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:  

Trong năm 2020 vì điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động 

của các NGO nước ngoài trên địa bàn huyện giảm về cả số tổ chức và số lượt; có 

tổng cộng 06 tổ chức phi chính phủ với 25 lượt đến thăm và làm việc trên địa 

bàn huyện (so với năm 2019 giảm 04 tổ chức, 12 lượt). Tuy nhiên qua công tác 

nắm tình hình, các tổ chức PCP nước ngoài, đặc biệt là tổ chức KFHI Hàn Quốc 

ngày càng có nhiều hoạt động nằm ngoài chương trình cho phép. 

 - Tình hình an ninh chính trị nội bộ 

 Tình hình an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn huyện trong năm 2020 cơ 

bản ổn định, không phát hiện các biểu hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, 

không có cán bộ, đảng viên sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật gây dư luận 

xấu trong nhân dân. 

Tình hình liên quan Đại hội Đảng bộ các cấp: Đại hội Đảng bộ huyện Đại 

Lộc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra 02 ngày từ ngày 29-30/7/2020. 

Tình hình an ninh trật tự đại hội đảm bảo, thực hiện đúng nguyên tắc, quy định 

Điều lệ Đảng và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

- Tình hình an ninh kinh tế  

Năm 2020, toàn huyện đã quy hoạch 18 cụm công nghiệp, trong đó 13 

cụm công nghiệp đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 3.180 lao động. 

Trong năm không xảy ra tình trạng đình công, lãn công trong các công ty, doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các công ty, doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, thời điểm cuối năm 2020 

có thể nảy sinh các vấn đề cần chú ý liên quan đến công tác an ninh kinh tế. 

 - Tình hình an ninh xã hội 
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 + Tình hình liên quan tập trung đông người gây mất ANTT: Trong năm 

2020 trên địa bàn huyện Đại Lộc xảy ra 02 vụ tập trung đông người gây mất 

ANTT cụ thể: 

* Ngày 08/02/2020, khoảng 20 người dân thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp tập 

trung đến Khu xử lý rác thải Đại Hiệp để ngăn cản không cho xe chở rác ra vào 

bãi và yêu cầu đóng cửa bãi rác. Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo 

Công an huyện, Ủy ban nhân dân xã Đại Hiệp tham mưu giải quyết vấn đề trên. 

* Tháng 6/2020, nhà máy cồn Ethanol Đại Tân được hoạt động trở lại 

theo Công văn 704/CV-UBND của UBND tỉnh. Nhân dân thôn Nam Phước, xã 

Đại Tân tiếp tục có nhiều phản ánh về hoạt động gây ô nhiễm môi trường của 

nhà máy. Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các Phòng tài nguyên môi 

trường phối hợp với Công an huyện, Ủy bân nhân dân xã Đại Tân giải quyết tình 

hình, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự. 

 + Tình hình liên quan tôn giáo, tín ngưỡng: 

 Các tôn giáo trên địa bàn trong năm 2020 về cơ bản hoạt động thuần túy, 

chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật. Tuy nhiên, về hoạt 

động tín ngưỡng vẫn còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ANTT, cụ thể: Ngày 

26/8/2020, lợi dụng việc địa bàn huyện Đại Lộc áp dụng trạng thái phòng chống 

dịch bệnh từ Chỉ thị số 16/CT-TTg sang Chỉ thị số 19/CT-TTg của Chính phủ, 

tại nhà ở của bà Ngô Thị Phú (sinh năm 1970, trú tại Thôn Hòa Thạch, xã Đại 

Quang) đã tổ chức tập trung đông người, tiến hành sinh hoạt tín ngưỡng Thờ 

mẫu. Công an huyện phối hợp với Công an xã Đại Quang tiến hành kiểm tra, lập 

biên bản; mời làm việc và chấn chỉnh theo quy định. 

2. Tình hình TTATXH  

* Trong năm 2020, phạm pháp hình sự xảy ra 29 vụ - 45 đối tượng (Giảm 

14 vụ, 32,5% so với cùng kỳ năm 2019). Cụ thể: Cố ý gây thương tích: 12 vụ - 

12 đối tượng; Trộm cắp tài sản: 06 vụ - 09 đối tượng; Cướp tài sản: 01 vụ - 12 

đối tượng; Cướp giật tài sản: 01 vụ - 01 đối tượng; Cưỡng đoạt tài sản: 01 vụ - 

01 đối tượng; Cố ý làm hư hỏng tài sản: 01 vụ - 01 đối tượng; Giao cấu đối với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi: 01 vụ - 01 đối tượng; Hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi: 01 vụ - 01 đối tượng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: 01 vụ 

- 01 đối tượng; làm nhục người khác: 01 vụ - 01 đối tượng; xâm phạm mồ mả: 

01 vụ - 01 đối tượng; tàng trữ vũ khí thô sơ: 01 vụ - 01 đối tượng; Chống người 

thi hành công vụ: 01 vụ - 01 đối tượng. 

Điều tra khám phá 29/29 vụ (đạt tỷ lệ 100%), làm rõ 45 đối tượng, bắt 15 

đối tượng. 

Thiệt hại về người: Bị thương 13 người, chết 01 người;  

Thiệt hại về tài sản: Trị giá khoảng 218.000.000 đồng.  

* Kết quả xử lý:  

- Chuyển Cơ quan điều tra Công an tỉnh: 02 vụ - 02 đối tượng  

- Thụ lý giải quyết: 27 vụ (Trong đó: Khởi tố: 16 vụ - 28 bị can; Đang 

điều tra: 11 vụ - 11 đối tượng). 

- Ngoài ra, xử lý hành chính đối với các vụ phạm pháp hình sự chưa đến 

mức truy cứu trách nhiệm hình sự: 115 vụ - 437 đối tượng. 
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* Tội phạm về kinh tế, chức vụ, môi trường: xảy ra 34 vụ, trong đó:  Buôn 

bán hàng cấm: 09 vụ; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ: 05 vụ; 

Tàng trữ lâm sản (gỗ) trái phép: 05 vụ; Vận chuyển lâm sản trái phép: 01 vụ; 

Kinh doanh hàng hóa không đúng địa điểm đăng ký: 01 vụ; Khai thác khoáng 

sản trái phép: 06 vụ; Điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hoàng 

hóa không che chắn hoặc để rơi vĩa ra môi trường trong khi tham gia giao thông: 

01 vụ; Cống thoát nước bị ứ đọng, không được che kín: 01 vụ; Người tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm: 05 vụ. 

- Tội phạm về ma túy: Xảy ra 09 vụ; trong đó: tàng trữ trái phép chất ma 

túy xảy ra 07 vụ, mua bán trái phép chất ma túy xảy ra 02 vụ.  

- Tội phạm xâm phạm trật tự an toàn công cộng: Xảy ra 14 vụ, trong đó:  

vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 01 vụ, đánh bạc và tổ chức 

đánh bạc xảy ra 13 vụ. 

3. Tình hình tai nạn xã hội  

- Tai nạn giao thông: 

+ Đường bộ: xảy ra 08 vụ, làm chết: 04 người, làm bị thương: 05 người 

(So với năm 2019: giảm 08 vụ, giảm 14 người chết, tăng 04 người bị thương). 

+ Đường thủy: xảy ra 01 vụ, làm chết 06 người (So với năm 2019: tăng 01 

vụ, tăng 06 người chết) 

 - Cháy nổ: xảy ra 02 vụ cháy. Thiệt hại tài sản: khoảng 40 triệu đồng và 

1000 m2 rừng (So với năm 2019: giảm 04 vụ). 

II. Kết quả thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT 

 1. Công tác đảm bảo ANCT 

Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo Công an huyện triển khai các 

mặt công tác nghiệp vụ, tổ chức nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tham 

mưu thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện, không để xảy ra 

các “điểm nóng”, phức tạp về ANTT. 

Về công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, Công an 

huyện thường xuyên theo dõi, quản lý hoạt động của người nước ngoài trên địa 

bàn huyện, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn và các cơ sở lưu trú khai báo tạm 

trú người nước ngoài trên cổng thông tin điện tử khai báo tạm trú của người 

nước ngoài. Đồng thời, trao đổi thông tin với Phòng PA08 về việc người nước 

ngoài, Việt kiều đến địa bàn huyện thăm thân, du lịch, lao động, công dân Việt 

Nam xin cấp Hộ chiếu; trao đổi thông tin với Phòng PA01 về hoạt động của các 

đoàn Phi chính phủ (NGO) hoạt động trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương 

tham mưu công tác giải quyết các tình huống phức tạp về tôn giáo; các vụ tập 

trung đông người trái phép; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của 

các thế lực thù địch, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, khủng bố phá 

hoại, gây rối, bạo loạn chính trị, khiếu kiện phức tạp trên địa bàn huyện. 

 Thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình an ninh trên lĩnh vực nội bộ, 

phối hợp với các ban của Đảng, Phòng nội vụ, chính quyền địa phương làm tốt 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; kịp thời phát hiện tình 

hình nổi lên có liên quan đến công tác an ninh nội bộ để báo cáo, tham mưu, đề 
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xuất xử lý, giải quyết để công tác phòng ngừa có hiệu quả. Tham mưu tổ chức 

tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 

trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo tăng cường triển khai lực lượng nắm tình hình dư luận trong nhân 

dân và cán bộ, đảng viên về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng các cấp; 

tình hình liên quan nhân sự của các địa phương, tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn 

kết nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo… trước và trong quá trình diễn ra đại hội. 

Phối hợp với các Ban, phòng chức năng thuộc Huyện ủy Đại Lộc tiến hành rà 

soát nhân sự Đại hội Đảng các cấp tại địa phương. Tham mưu Tiểu ban tổ chức 

Đại hội XXII của Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 05-KH/TBTCPV ngày 

10/7/2020 phân công lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình tổ 

chức đại hội và xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự. 

 Chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình liên quan dịch 

bệnh Covid-19, đặc biệt các trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia 

sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh 

và các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong giải quyết dịch bệnh. Tiến 

hành mời làm việc với 03 trường hợp đăng tải trên mạng xã hội các bài viết với 

nội dung không đúng và xử phạt VPHC đối với 01 trường hợp, số tiền 

10.000.000 đồng, chuyển hồ sơ 02 đối tượng cho Sở Thông tin – Truyền thông 

xử lý theo thẩm quyền. 

2. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

- UBND huyện chỉ đạo Công an huyện chủ động triển khai các mặt công 

tác, tổ chức tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm; căn cứ nội dung Kế hoạch 

số 1149/KH-CAT-PV01, ngày 15/11/2019 của Giám đốc Công an tỉnh về mở 

đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020; Kế hoạch số 797/KH-CAT-PV01 ngày 10 tháng 07 năm 2020 

của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo 

đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh (từ ngày 15/7/2020 đến 14/9/2020), Công 

an huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai tấn công trấn áp mạnh các loại tội 

phạm, đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

- Bắt và vận động 05/07 đối tượng truy nã. Trong đó: 

+ Số đối tượng truy nã cũ chuyển sang: 04 đối tượng (vận động 02 đối 

tượng, bắt 02 đối tượng). 

+ Số đối tượng phát sinh trong kỳ: 03 đối tượng (đã bắt 01 đối tượng). 

 - Lập hồ sơ đưa 01 đối tượng vào Cơ sở giáo dục. 

*  Trên lĩnh vực hình sự:  
- Khởi tố: 36 vụ - 103 bị can, trong đó: 

+ Cố ý gây thương tích: 09 vụ - 10 bị can; 

+ Trộm cắp tài sản: 06 vụ - 06 bị can; 

+ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: 01 vụ - 01 bị can; 

+ Cố ý làm hư hỏng tài sản: 02 vụ - 02 bị can; 

+ Cưỡng đoạt tài sản: 01 vụ - 01 bị can; 

+ Cướp, cưỡng đoạt tài sản và không tố giác tội phạm: 01 vụ - 11 bị can; 

+ Cướp giật tài sản: 01 vụ - 01 bị can; 

+ Giao cấu với người dưới 16 tuổi: 01 vụ - 01 bị can; 
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+ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi: 01 vụ - 01 bị can; 

+ Tổ chức đánh bạc và đánh bạc: 13 vụ - 69 bị can; 

- XPHC: 

+ Đánh bạc trái phép: 09 vụ - 52 đối tượng, phạt tiền: 111.500.000 đồng. 

+ Sử dụng công cụ mà không có giấy phép: 01 vụ - 01 đối tượng, phạt 

tiền: 3.000.000 đồng. 

+ Say rượu bia gây mất TTCC và Làm hư hỏng tài sản: 01 vụ - 07 đối 

tượng, phạt tiền: 29.750.000đ 

+ Xâm hại sức khỏe người khác: 04 vụ - 07 ĐT, phạt tiền: 17.500.000đ 

+ Gây rối, cản trở hoạt động bình thường cơ quan, tổ chức: 01 vụ - 01 đối 

tượng, phạt tiền: 2.500.000 đồng. 

+ Gây rối TTCC có sử dụng CCHT: 01 vụ - 01 đối tượng, phạt tiền: 

4.000.000 đồng. 

- Bắt, triệt xóa 01 băng nhóm tội phạm 

- Bắt 02 đối tượng truy nã. 

*  Trên lĩnh vực trật tự công cộng:  
- Khởi tố: 02 vụ - 03 bị can, trong đó: 

+ Chống người thi hành công vụ: 01 vụ - 01 bị can; 

+ Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ: 01 vụ - 02 bị can. 

* Trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng và chức vụ: Phát hiện 20 vụ - 17 

đối tượng. Trong đó:  

- Khởi tố: 02 vụ - 04 bị can. 

+ Buôn bán hàng cấm: 02 vụ- 03 bị can. 

+ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự: 00 vụ- 01 bị can. 

- XPHC: 08 vụ - 03 đối tượng, phạt tiền: 14,5 triệu đồng. Cụ thể: 

+ Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và kinh doanh 

không đúng địa điểm đăng ký: 01 vụ - 01 đối tượng, phạt tiền: 3.000.000đ. 

+ Tàng trữ lâm sản (gỗ) trái phép: 05 vụ- 00 đối tượng. Tang vật tạm giữ: 

12 cây gỗ tròn và 14 phách gỗ (chưa xác định chủng loại, khối lượng gỗ). 

+ Vận chuyển lâm sản trái phép: 01 vụ - 01 đối tượng, phạt tiền: 

10.000.000đ. 

+ Kinh doanh hàng hóa không đúng địa điểm đăng ký: 01 vụ - 01 đối 

tượng, phạt tiền: 1.500.000đ. 

- Hiện đang điều tra, xác minh 10 vụ - 10 đối tượng. 

* Trên lĩnh vực môi trường: Phát hiện 13 vụ - 13 đối tượng, phạt tiền: 

34 triệu đồng. Trong đó: 

- Khởi tố: 0 vụ - 0 bị can 

- Khai thác khoáng sản trái phép: 06 vụ - 06 đối tượng. Phạt tiền: 

14.000.000đ 

- Điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hoàng hóa không 

che chắn hoặc để rơi vĩa ra môi trường trong khi tham gia giao thông: 01 vụ- 01 

đối tượng, phạt tiền: 7.000.000đ 

- Cống thoát nước bị ứ đọng, không được che kín: 01 vụ - 01 đối tượng, 

phạt tiền: 3.000.000đ 
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- Người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu 

trang tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: 05 vụ- 05 đối tượng, phạt tiền: 

10.000.000đ. 

* Trên lĩnh vực ma túy:  

- Khởi tố: 09 vụ - 09 bị can. Trong đó:  

 + Tàng trữ trái phép chất ma túy: 07 vụ - 07 bị can. 

+ Mua bán trái phép chất ma túy: 02 vụ - 02 bị can. 

- Phát hiện, xử phạt hành chính: 17 vụ - 21 đối tượng có hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy, phạt tiền 21.000.000 đồng. 

- Áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 13 

đối tượng. 

- Lập hồ sơ đưa 07 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai 

nghiện ma túy tỉnh. 

 * Công tác điều tra, xử lý:  

Tổng số vụ án thụ lý điều tra là: 64 vụ - 140 bị can. Cụ thể:  

 - Án năm 2019 chuyển sang: 15 vụ - 21 bị can;  

 - Khởi tố mới 49 vụ - 119 bị can; trong đó: 

 + Tội phạm xâm phạm tính mạng, nhân phẩm, danh dự của con người: 11 

vụ - 12 bị can; 

 + Tội phạm xâm phạm sở hữu: 12 vụ - 22 bị can; 

 + Tội phạm về kinh tế: 02 vụ - 04 bị can; 

 + Tội phạm về ma túy: 09 vụ - 09 bị can; 

 + Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính: 01 vụ - 01 bị can; 

 + Tội phạm xâm phạm an toàn, trật tự công cộng: 14 vụ - 71 bị can.  

 - Kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 44 vụ - 98 bị can (đạt 80%). 

 - Tạm đình chỉ điều tra: 02 vụ - 01 bị can, do hết thời hạn điều tra chưa 

chứng minh được bị can, bị can bỏ trốn. 

 - Chuyển Cơ quan điều tra Công an tỉnh: 02 vụ - 02 bị can. 

 - Hiện đang điều tra: 16 vụ - 39 bị can. 

 Công tác điều tra, xử lý tội phạm trong năm 2020 đảm bảo đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai, bỏ lọt tội phạm. 

* Công tác bắt giam giữ: 

- Tổng số đối tượng bị bắt: 85 đối tượng. Trong đó:  

+ Bắt khẩn cấp: 33 đối tượng, chiếm 38,9%; 

+ Bắt người phạm tội quả tang: 39  đối tượng, chiếm 45,8%; 

+ Bắt tạm giam: 08  đối tượng, chiếm 9%; 

+ Bắt truy nã: 05 đối tượng, chiếm 6,3%. 

- Tạm giữ: 77 đối tượng. Trong đó: 

+ Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp: 33 đối tượng; 

+ Phạm tội quả tang: 39 đối tượng; 

+ Bắt truy nã: 05 đối tượng; 

+ Người phạm tội đầu thú: 0 đối tượng 

- Tạm giam: 08 đối tượng; 

- Bảo lĩnh: 17 đối tượng; 

- Cấm đi khỏi nơi cư trú: 63 đối tượng. 
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Nhìn chung về công tác bắt, giam giữ được thực hiện đúng theo quy định 

của pháp luật, không bắt, tạm giữ, tạm giam người vô tội; không xảy ra trường 

hợp bức cung, nhục hình đối với can phạm nhân, không để can phạm nhân trốn 

khỏi nơi giam giữ. 

* Công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm: 

 - Tổng số thông tin tiếp nhận và giải quyết: 93 thông tin. 

 Trong đó:  

 + Tiếp nhận mới: 81 tin; 

 + Kỳ trước chuyển sang: 12 tin.  

 * Kết quả xử lý: 

 -  Đã giải quyết 84/93 tin (Tỷ lệ 90,3%)  

 Trong đó:  

 + Khởi tố: 49 trường hợp. 

 + Không khởi tố: 33 trường hợp. 

 + Tạm đình chỉ giải quyết: 02 trường hợp. 

 + Đang giải quyết: 09 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 

 * Công tác đấu tranh chuyên án: Xác lập và triệt phá thành công 02 

chuyên án (01 chuyên án ma túy và 01 chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh 

bạc), bắt, khởi tố 02 vụ - 13 bị can. 

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

  3.1 Công tác quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam: 

  - Kỳ trước chuyển sang là 17 trường hợp, có 0 nữ, trong đó: 03 phạm 

nhân phục dịch, 14 tạm giam. 

 - Số tăng trong kỳ: Tạm giữ 68 trường hợp, Tạm giam 55 trường hợp (42 

trường hợp tạm giữ chuyển sang), THA: 16 trường hợp, Phạm nhân phục dịch: 

05 trường hợp; trích xuất từ Trại tạm giam CA tỉnh về phục vụ xét xử: 03 trường 

hợp. 

 - Số giảm trong kỳ: 84 trường hợp, trong đó thay đổi biện pháp ngăn chặn 

53 trường hợp, chuyển đến trại tạm giam Công an tỉnh 25 trường hợp, chấp hành 

xong án phạt tù: 03, Tha tù TTHCĐK: 01 trường hợp, trả tự do tại Tòa: 01 

trường hợp. 

 - Hiện đang quản lý: 27 trường hợp, trong đó: tạm giam 22 trường hợp, 

phạm nhân phục dịch 02 trường hợp, chờ thi hành án 03 trường hợp. 

 Công tác tiếp nhận, phân loại và quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và 

phạm nhân được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định, quy trình từ 

công tác tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý, phân loại và giải quyết các chế độ liên 

quan đến người bị tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra việc thông cung, trốn trại, 

ốm đau suy kiệt trong quá trình giam giữ. Thường xuyên thực hiện công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị tạm giữ, tạm giam. Thời 

gian qua, tại Nhà tạm giữ công an huyện không có trường hợp can phạm nhân vi 

phạm nội quy bị xử lý kỷ luật. Công tác khám sức khỏe cho can phạm nhân khi 

tiếp nhận đưa vào Nhà tạm giữ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh. 

Về chế độ chính sách đối với can phạm nhân: luôn được quan tâm, thực 

hiện tốt từ trang phục, nơi giam giữ, gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà 
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và liên lạc điện thoại với thân nhân, việc sử dụng phạm nhân phục dịch, các chế 

độ đã được cấp phát: khăn mặt, kem, bàn chải, xà phòng; lưu ký tiền, tài sản, 

công tác khám sức khỏe, khám chữa bệnh đối với phạm nhân đau ốm....; công 

tác xét đề nghị giảm án phạt tù được thực hiện theo đúng quy định.  

  3.2 Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Nhà tạm giữ 

 Công tác vũ trang canh gác bảo vệ cơ sở giam giữ được thực hiện theo 

đúng quy định tại Thông tư 27/2016/TT-BCA ngày 28/6/2016 của Bộ Công an. 

Hàng ngày phân công 02 cán bộ trực Nhà tạm giữ và 06 CSNV trực hỗ trợ tuần 

tra, canh gác, theo dõi hệ thống camera kiểm soát an ninh. Thực hiện tốt công 

tác trích xuất, dẫn giải, áp giải người bị tạm giữ, tạm giam và đưa CPN đi khám, 

điều trị bệnh ngoài cơ sở giam giữ được thực hiện đúng quy định.  

 Thường xuyên triển khai công tác kiểm tra, lục soát buồng tạm giữ, tạm 

giam kịp thời phát hiện, thu giữ các vật cấm và các dấu hiệu lạ nhằm đảm bảo 

công tác tạm giữ, tạm giam. Các loại phương tiện trang bị phục vụ công tác quản 

lý giam giữ đảm bảo an toàn, công tác vệ sinh cơ sở giam giữ thường xuyên 

được chú trọng, bếp ăn của can phạm nhân và kho lưu ký được thực hiện đúng 

quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra trường hợp ngộ 

độc thức ăn. 

3.3 Công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng 

- Về công tác thi hành án phạt tù: 

Việc tiếp nhận các bản án, quyết định thi hành án do TAND cấp có thẩm 

quyền chuyển đến được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ số lượng. Công tác 

lập hồ sơ, báo cáo Thủ trưởng cơ quan THAHS Công an tỉnh đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền đưa người đi chấp hành án phạt tù được thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật và quy định của Bộ Công an. Trong năm 2020, lập thủ tục đề 

nghị đưa đi chấp hành án 16 trường hợp đến trình diện thi hành án. 

Công tác lập hồ sơ CT, bổ sung hồ sơ CT được thực hiện theo đúng nội 

dung Công văn 623/HD-C81-C83 ngày 07/4/2014 của Tổng cục VIII hướng dẫn 

công tác hồ sơ NVCS đối với lực lượng THAHS và HTTP. Định kỳ hằng quý 

cho phạm nhân tự kiểm điểm nhận xét đánh giá và tổ chức họp tiểu ban xếp loại 

trình Hội đồng xếp loại chấp hành án phạt tù của Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm 

giam Công an huyện xem xét xếp loại theo đúng đúng quy định. 

- Về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng: 

Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/10/2020, tiếp nhận 45 trường hợp có 

Quyết định THAHS tại cộng đồng do Tòa án chuyển giao (22 trường hợp thi 

hành án treo, 21 trường hợp thi hành án cải tạo không giam giữ và 02 trường 

hợp thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù). Cấp 28 giấy chứng nhận hết 

thời gian thử thách chấp hành án tại cộng đồng (21 trường hợp thi hành án treo, 

04 trường hợp thi hành án cải tạo không giam giữ, 01 giấy chứng nhận chấp 

hành xong án phạt tù cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và cấp 

lại 02 trường hợp thi hành án treo). Lập thủ tục đề nghị Cơ quan thi hành án 

hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xét giảm án phạt tù cho 02 phạm nhân, tha tù 

trước thời hạn có điều kiện cho 01 phạm nhân và đề nghị TAND huyện Đại Lộc 

rút ngắn thời hạn chấp hành án hình sự tại cộng đồng trong đợt Tết Nguyên đán 

năm 2020 và đợt 02/9/2020 cho 12 trường hợp đủ điều kiện theo đúng quy định 
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của Luật THAHS năm 2019. Hiện đang quản lý theo dõi 80 trường hợp thi hành 

án hình sự tại cộng đồng, trong đó 53 trường hợp thi hành án treo, 24 trường hợp 

thi hành cải tạo không giam giữ, 03 trường hợp thi hành quyết định hoãn chấp 

hành án phạt tù. 

- Về công tác tái hòa nhập cộng đồng: 

Thường xuyên phân công lực lượng tổ chức rà soát, lập danh sách người 

chấp hành xong án phạt tù theo từng địa bàn xã, thị trấn để thuận tiện cho công 

tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tiến hành đối chiếu, phân loại 

kiểm danh kiểm diện theo từng loại cụ thể như hiện đang có mặt tại địa phương, 

số đã xóa án tích, số chết, số bỏ đi đâu không rõ trên 01 năm hiện không có mặt 

tại địa phương, số vi phạm pháp luật đang bị các cơ quan tiến hành tố tụng tạm 

giữ, tạm giam hoặc đã đi chấp hành án phạt tù, số bị bắt đưa vào cơ sở giáo dục, 

cơ sở chữa bệnh; số người sau khi chấp hành xong án phạt tù không về địa 

phương. Mặt khác tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn 

chỉ đạo Ban Công an xã phối hợp với Cơ quan THAHS Công an huyện mời 

những trường hợp chấp hành xong án phạt tù tha về hiện đang có mặt tại địa 

phương đến trụ sở UBND các xã, thị trấn để được hướng dẫn một số thủ tục liên 

quan đến việc xóa án tích nhằm phục vụ cho công tác loại ra khỏi diện quản lý 

đối với những trường hợp này. 

Tổng số người chấp hành xong án phạt tù hiện nay đang quản lý 493 

trường hợp. Trong đó từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/9/2020 có 41 trường hợp 

chấp hành xong án phạt tù tha về địa phương. 

Hiện có 19 mô hình tái hòa nhập cộng đồng/18 địa bàn cấp xã (có người 

CHXAPT cư trú), 01 mô hình Nhà tình thương của Công an huyện. Thời gian 

qua, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động của các mô 

hình chủ yếu phân công cán bộ, đoàn thể theo dõi, quản lý hoạt động các đối 

tượng, duy trì các kết quả đã đạt được. 

 3.4 Công tác hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng 

 - Thường xuyên thực hiện đúng quy trình, quy định về xuất, nhập vật 

chứng; hàng tuần kiểm tra công tác PCCC tại kho vật chứng. 

 - Thực hiện đúng việc ghi chép sổ sách kho vật chứng và công tác hỗ trợ tư 

pháp. 

 - Có kế hoạch phối hợp với các lực lượng có liên quan trong việc bảo vệ 

các phiên tòa, thực hiện lệnh trích xuất, áp giải can phạm nhân… 

 4. Công tác quản lý hành chính về TTXH  

 - Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Công an huyện thực hiện nghiêm túc 

công tác đăng ký quản lý cư trú, tiếp dân và giải quyết kịp thời các yêu cầu hộ 

khẩu cho nhân dân, đặc biệt chú trọng công tác cải cách hành chính nhằm rút 

ngắn thời gian giải quyết giao trả hồ sơ cho công dân, giảm bớt các thủ tục 

không cần thiết. 

 - Đội Cảnh sát Quản lý hành chính, Công an huyện đã lập hồ sơ cấp 9.839 

chứng minh nhân dân, phối hợp với Bưu điện huyện chuyển 6.848 chứng minh 

nhân dân đến tận tay nhân dân. Phối hợp Công an các xã, thị trấn đến tận nhà 

làm thủ tục cấp 143 chứng minh nhân dân cho người già yếu, tàn tật, không có 

khả năng đi lại. 
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- Công tác thu thập thông tin dân cư: Thu thập mới 4.572 Phiếu DC01 và 

1.031 DC02; Lưu, đối sánh, phúc tra 169.819 phiếu thông tin dân cư đối với 

18/18 xã, thị trấn; Phúc tra, chỉnh sửa  7.994 Phiếu TTDC lỗi do Cục C06 trả về. 

Sắp xếp Phiếu thu thập TTDC khoa học, gọn gàng. Thực hiện nghiêm chế độ 

báo cáo kết quả, tiến độ thu thập TTDC. Sắp xếp, lưu 28.103 lượt thông tin vào 

tàng thư hồ sơ hộ khẩu, đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các di biến động về 

nhân hộ khẩu. Xây dựng Kế hoạch số 123/KH-CAH-QLHC ngày 12/10/2020 về 

kiểm tra dữ liệu dân cư. Phối hợp với Bưu điện huyện tiến hành kiểm tra dữ liệu 

dân cư theo nội dung kế hoạch. 

 * Công tác VK-VLN-CCHT- pháo 

 - Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND, ngày 

20/5/2020 thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng VK-

VLN-CCHT; Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 28/2/2020 về việc mở đợt cao 

điểm vận động, tuyên truyền giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.  

  - Chỉ đạo Công an huyện thường xuyên phối hợp với Trung tâm văn hóa 

thể thao huyện đưa 64 tin bài tuyên truyền về VK-VLN-CCHT trên hệ thống 

truyền thanh, tổ chức 56 buổi tuyên truyền, 2.100 lượt người nghe về tác hại của 

việc sử dụng VK-VLN-CCHT trái phép. 

- Qua vận động, Nhân dân trên địa bàn giao nộp 03 quả bom, 06 quả đạn 

(bàn giao cho cơ quan Quân sự huyện tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền); 06 

súng quân dụng; 43 súng tự chế; 70 viên đạn quân dụng các loại; 06 mã tấu; 01 

dùi cui kim loại, 01 công cụ hỗ trợ. Phát hiện và xử lý hành chính 02 vụ - 02 đối 

tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, xử phạt 

15.000.000 đồng, xử lý hành chính 02 đối tượng về hành vi sử dụng pháo trái 

phép phạt tiền 2.500.000 đồng. Bàn giao 07 súng quân dụng, 01 súng săn, 60 vũ 

khí có tính năng, tác dụng tương tự (súng tự chế), 08 vũ khí thô sơ, 03 công cụ 

hỗ trợ cho phòng PC06, Công an tỉnh. 

- Tiến hành kiểm tra 71 cơ sở kinh doanh tạp hóa, văn phòng phẩm, 05 

chợ, 24 cơ sở mua bán phế liệu, tuyên truyền và cho chủ các cơ sở ký cam kết về 

hậu quả, tác hại, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi trẻ em nguy hiểm. 

 * Công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT. Tổng số cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện 

trên địa bàn gồm: 142 cơ sở. Kiểm tra và xử lý vi phạm đối với 03 trường hợp, 

phạt tiền 3.750.000đ.  

 - Thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho 23 

trường hợp, cấp mới 16 trường hợp. Hậu kiểm 33 cơ sở kinh doanh có điều kiện. 

 * Công tác PCCC: 

 - Kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, 

chữa cháy đối với 86 cơ sở trên địa bàn; kiểm tra công tác PCCC phục vụ cấp 

mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT 36 cơ sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT; Kiểm tra định kỳ năm 2020 đối với 75 cơ sở; Lập 06 biên 

bản vi phạm hành chính; Ra Quyết định xử phạt 01 trường hợp với số tiền: 

600.000 đồng. 
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 - Phối hợp với Phòng PC 07 nghiệm thu 03 cơ sở, tổ chức 01 lớp huấn 

luyện nghiệp vụ về PCCC với số lượng người đăng ký tham gia: 175 người. 

 5. Công tác đảm bảo TTATGT 

 Ban an toàn giao thông huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương 

phối hợp với Công an huyện trong tổ chức các đợt tuyên truyền nâng cao ý thức 

chấp hành luật giao thông đường bộ với nhiều hình thức khác nhau, tập trung 

vào các đối tượng là người trực tiếp điều khiển phương tiện; các hộ gia đình 

nằm trên trục đường giao thông; thanh thiếu niên, học sinh các trường phổ 

thông; công nhân trong các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện. Nội dung 

tuyên truyền chủ yếu tập trung vào Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông 

đường thủy nội địa, cách sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, các Nghị định, văn 

bản của Chính phủ liên quan đến công tác trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là 

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Chỉ 

thị 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 

hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Công an huyện thường xuyên tổ chức 

tuyên truyền cổ động trực quan bằng xe mô tô, ô tô có gắn hệ thống phát thanh 

lưu động, treo các pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường 

trên địa bàn huyện. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 

đẩy mạnh tuyên truyền về “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến 

trường - Tháng 9” gắn với các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID19. Kết 

quả: tổ chức tuyên truyền 25 trường học trên địa bàn huyện với hơn 10.000 lượt 

người tham gia. 

Trong năm 2020, Công an huyện tổ chức 723 ca TTKS, với hơn 2.299 

lượt CBCS tham gia. Phát hiện 1.904 trường hợp vi phạm, lập biên bản 1.715 

trường hợp, phạt theo thủ tục đơn giản 220 trường hợp. Phạt tiền nộp Kho bạc 

Nhà nước: 1.430.450.000đ (Một tỷ bốn trăm ba mươi triệu bốn trăm năm mươi 

ngàn đồng y). Tạm giữ: 507 phương tiện. Tước giấy phép lái xe: 233 trường 

hợp. Công tác đăng ký xe luôn được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, 

đúng quy trình thủ tục quy định, không gây phiền, hà sách nhiễu nhân dân. Công 

an huyện đã tiếp nhận và giải quyết 4.999 trường hợp đăng ký xe mô tô. 

 6. Công tác xây dựng phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

 - Công tác tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà 

nước và của Ngành về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: 

 Chỉ đạo Công an huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 21, 48 của Bộ chính 

trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội 

phạm  phòng chống ma túy trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng, Kết luận số 44-KL/TW ngày 20/01/2019 của Ban Bí 

thư “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư 

(khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28/NQ/TW ngày 

25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của 



12 

 

Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. 

 Chỉ đạo Công an huyện xây dựng Kế hoạch số 32/KH-CAH ngày 

24/02/2020 về thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Đại Lộc”. Triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an 

ninh, trật tự trong tình hình mới”.  

 UBND huyện ban hành Hướng dẫn số 74/HD-UBND, ngày 14/9/2020 về 

tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và 

XDPTTDBVANTQ huyện ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 07/5/2020 

về thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm về trật tự, an toàn xã hội 

đến năm 2020” năm 2020. 

 - Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân  

bảo vệ ANTQ: 

 Chỉ đạo Công an huyện tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ trong năm 2020 ở 18/18 xã, thị trấn, kết quả có 13.150 lượt người tham 

gia, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Qua công tác phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công 

an 20 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác phòng ngừa đấu tranh chống các 

loại tội phạm; thu hồi 20 các loại súng, vũ khí, vật liệu nổ. Mở 06 lớp giáo dục 

pháp luật cho 110 đối tượng; tổ chức lập hồ sơ đưa 04 đối tượng vào Cơ sở cai 

nghiện bắt buộc; vận động đầu thú 01 đối tượng truy nã. 

 - Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT: 

 Đến nay toàn huyện xây dựng và duy trì việc hoạt động 20 câu lạc bộ pháp 

luật, 120 tổ tự quản. Tổng số mô hình hiện nay là 81 mô hình. Tiếp tục phối hợp 

PV05 nhân rộng mô hình “Tiếng loa an ninh” tại xã Đại Tân và thị trấn Ái 

Nghĩa (đến nay có 9/18 xã, thị trấn có mô hình); nhân rộng mô hình Camera an 

ninh tại 3 thôn của xã Đại Hiệp (đến nay có 5/7 thôn có mô hình). Xây dựng mới 

mô hình “Zalo an ninh xã Đại Hồng”, triển khai 10/10 thôn. 

 - Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức thực hiện các Nghị quyết liên 

tịch(NQLT), Chương trình phối hợp hành động phòng, chống tội phạm: 

 Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức 18 

buổi tọa đàm “Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân BVANTQ" gắn với 

diễn đàn “Nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an xã”, có hơn 

1.500 lượt người tham gia, đóng góp trên 90 ý kiến. Tổng kết thực hiện Kế 

hoạch số 01/KHPH/HND-CAH, ngày 25/01/2017 giữa Hội Nông dân và Công 

an huyện Đại Lộc về “Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 

– 2020”. Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 857/KH-CAT-HLHPN, ngày 

29/12/2017 giữa Hội LHPN tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Quảng Nam và 

phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ 

Công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ 

nạn xã hội”, giai đoạn 2017-2020, đề xuất khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân 
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có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW giữa Hội 

LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia 

đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, giai đoạn 2017-2020. 

 - Công tác thực hiện tiêu chí "An ninh trật tự xã hội được giữ vững" trong 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện 

thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của BCA quy định về khu dân cư xã, 

phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An ninh 

trật tự xã hội được giữ vững":  

 Chỉ đạo Công an huyện triển khai thực hiện kế hoạch Thông tư 

23/2013/TT-BCA của Bộ Công an và kế hoạch kiểm tra cụ thể đến từng cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà trường. Có kế hoạch tuyên truyền công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến từng cán bộ, nhân viên, bảo vệ 

CQDNNT. 18/18 xã, thị trấn đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật 

tự” năm 2020 theo quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BCA của Bộ Công an. 

 - Kết quả tổ chức " Ngày hội TDBVANTQ – 19/8":  

 Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có 1/18 xã, thị trấn tổ chức ngày 

hội (cả phần lễ lẫn phần hội) thu hút hơn 750 lượt người tham gia, cung cấp 

nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Các đơn vị không tổ chức ngày hội đã triển khai nhiều nội dung hình thức tuyên 

tuyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tố giác tội phạm, giữ gìn trật tự 

xã hội dưới nhiều hình thức như: pa nô, áp phích; 20 bài được các đài phát thanh 

phát lại truyền hình ở địa phương phát sóng, thông báo các phương thức thủ 

đoạn, hoạt động của bọn tội phạm… 

 7. Công tác xây dựng Đảng, Xây dựng lực lượng, hậu cần  
 - Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, 

UBND huyện; thực hiện nghiêm túc 03 công tác trọng tâm, đột phá mà Giám 

đốc Công an tỉnh đã đề ra trong năm 2020. Tăng cường trách nhiệm người đứng 

đầu, thủ trưởng đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối, tác phong 

làm việc gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính. Làm tốt công tác quy hoạch, 

bồi dưỡng, chuẩn bị nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 

2025. Thực hiện điều động nội bộ 11 trường hợp; lập hồ sơ bổ nhiệm chỉ huy 

cấp Đội 05 đ/c (01 Đội trưởng; 04 Phó đội trưởng và Phó Công an thị trấn); bổ 

nhiệm lại 03 đồng chí. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an huyện 

nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí. 

 - Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo Công an huyển tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” và “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản 

lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với khẩu hiệu hành động "Chủ động, 

nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phong trào “Học tập và làm theo 

6 Điều Bác dạy CAND” giai đoạn 2018 - 2023, xây dựng chương trình hành 

động cụ thể để quán triệt thực hiện. Thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực, 

sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo, 

điều hành tập trung thống nhất trong Đảng ủy. Chú trọng nhiệm vụ kiểm tra, 
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giám sát và quan tâm chỉ đạo Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên tăng cường thực 

hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo góp phần xây dựng đơn vị 

vững mạnh, tô đậm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ trong lòng nhân dân. 

 - Chỉ đạo Công an huyện đã xây dựng nội dung tuyên truyền về kết quả 

công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện, những thành tích xuất sắc nổi bật 

trong đấu tranh phòng chống tội phạm, truyền thống vẻ vang của lực lượng 

Công an, kết quả phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong đảm bảo ANTT. 

Đồng thời, thực hiện đúng quy định liên quan việc quy chế phát ngôn, cung cấp 

thông tin cho báo chí trong Công an nhân dân, quy chế làm việc của Công an 

huyện, Công an tỉnh, từ đó đảm bảo cho Nhân dân thực hiện quyền giám sát. 

 - Chỉ đạo Công an huyện tổ chức thực hiện hoàn thành đề án điều động 

Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo yêu cầu của 

Giám đốc Công an tỉnh (05 đồng chí/01 xã). 

 - Thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển sinh vào các trường CAND năm 

2020 với 20 hồ sơ và tuyển 20 công dân tham gia nghĩa vụ CAND năm 2020, 

hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an 

tỉnh về thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách 

nhiệm, hiệu quả” gắn với thực hiện đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an 

tỉnh tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với phương châm “Bộ tinh gọn, tỉnh vững 

mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. 

 - Thường xuyên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05/BCA về siết chặt kỷ luật, 

kỷ cương, điều lệnh, thực hiện nghiêm cuộc vận động “Xây dựng phong cách 

người Công an bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, phát huy trách nhiệm 

của người đứng đầu đồng thời củng cố vai trò quản lý điều hành của cấp ủy chi 

bộ gắn với các đội công tác đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và chất lượng trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

 - Chỉ đạo Công an huyện phối hợp UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị 

“Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2020 tại trụ sở HĐND-UBND xã Đại 

Cường. 

 - Chỉ đạo làm tốt công tác thi đua khen thưởng, từ đầu năm đến nay có 09 

lượt tập thể, 45 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện 

khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. 

 - Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác Điều lệnh, Quân sự, Võ 

thuật và kiểm tra thường xuyên việc chấp hành điều lệnh CAND góp phần đảm 

bảo việc thực hiện quy trình, quy chế công tác, chế độ và thông tin báo cáo. 

 - Chỉ đạo Công an huyện thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho CBCS, 

quản lý sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả kinh phí được cấp, đảm bảo 

công khai, minh bạch, cụ thể không để xảy ra lợi dụng để tham nhũng. Kịp thời 

phục vụ tất cả yêu cầu công tác chiến đấu của đơn vị. 

 III. Nhận xét, đánh giá chung 

 1. Ưu điểm 

Trong năm 2020, mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là 

công tác điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã 

dẫn đến thiếu hụt về lực lượng Công an huyện, công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, phòng chống thiên tai, lụt bão…đã ảnh hưởng lớn đến công tác 
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chuyên môn. Song với sự quan tâm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, của Ban 

Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện; cùng với sự nổ lực cố gắng, khắc phục 

khó khăn, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện trong chỉ đạo triển khai thực hiện 

công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, từ đó tình hình an ninh chính trị 

được giữ vững, công tác tấn công trấn áp tội phạm được quan chỉ đạo đúng mức, 

nhiều vụ việc có tính phức tạp được phát hiện và giải quyết kịp thời. Công tác 

quản lý Nhà nước về TTXH được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. 

Công tác xây dựng lực lượng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, nề 

nếp sinh hoạt, lễ tiết tác phong được giữ vững ổn định, vai trò trách nhiệm, tính 

tiên phong gương mẫu của từng cán bộ chiến sĩ được phát huy cao. Lực lượng 

Công an xã chính quy nhanh chóng tiếp cận công việc được giao, nâng cao chất 

lượng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, thể 

hiện được lễ tiết, tác phong, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân. 

2. Tồn tại 

 Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế 

đó là: Việc triển khai lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-

19, phòng chống thiên tai, lụt bão đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai 

các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, công tác nắm tình 

hình, tham mưu giải quyết các vụ việc liên quan an ninh trật tự đôi lúc còn thiếu 

chủ động, ảnh hưởng đến kết quả công tác, một số loại tội phạm diễn biến phức 

tạp, hoạt động có tính manh động, có tổ chức gây ảnh hưởng đến tình hình trật 

tự an toàn xã hội ở địa phương.  

Lực lượng Công an xã tuy đảm bảo về số lượng (05 đồng chí/01 xã), tuy 

nhiên về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm vẫn còn một số hạn chế nhất định, 

một số đồng chí chưa đào tạo qua kiến thức nghiệp vụ của lực lượng Công an, 

dẫn đến có thể ảnh hưởng kết quả, chất lượng công tác. Quân số tại các Đội 

công tác, Công an huyện hiện nay giảm, một số đồng chí phải kiêm nhiệm nhiều 

mảng công tác, do đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng công tác.  

 Trên đây là báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2020 của UBND huyện Đại Lộc. 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- HĐND huyện; 

- PCT UBND huyện (phụ trách); 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VTLT, CA; 

- Lưu TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Vũ 

 


		2020-12-08T15:47:58+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hữu Vũ<vunh@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




