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

HUYỆN ĐẠI LỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:  163/BC-UBND Đại Lộc, ngày 09 tháng 6 năm 2020 
 

BÁO CÁO  

Tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm  

và vi phạm pháp pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 

 

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

1. Tình hình liên quan đến ANQG 

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 các công ty, doanh nghiệp hoạt động gây ô nhiễm môi trường trên 

địa bàn huyện. 

 - Tình hình hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

 Trong thời gian 6 tháng đầu năm 2020 có tổng cộng 03 tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài với 08 lượt đến thăm và làm việc trên địa bàn huyện. Do tình hình 

dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động của các NGO nước ngoài trên địa bàn huyện có 

phần hạn chế về cả số tổ chức và số lượt. Qua theo dõi hoạt động của các tổ chức 

phi chính phủ trên cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật, chưa phát hiện các 

hoạt động phức tạp liên quan ANQG. 

 - Tình hình an ninh chính trị nội bộ 

 Tình hình an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, chưa 

phát hiện các biểu hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, chưa phát hiện tình trạng 

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: Đảng bộ các xã, thị trấn tổ 

chức thành công Đại hội, không xảy ra vấn đề gì phức tạp về ANTT. 

 - Tình hình an ninh xã hội 

 Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ tập trung đông 

người khiếu nại, 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 (bãi rác Đại Hiệp) để ngăn cản 

không cho xe chở rác ra vào bãi và yêu cầu dừng hoạt động, đóng cửa bãi rác. 

UBND huyện Đại Lộc đã cùng với các cơ quan chức năng đã tiến hành vận động, 

giải thích và đối thoại nhằm giải quyết vấn đề. Ngày 19/3/2020, Lãnh đạo Công an 

huyện tổ chức buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với nhân dân 

thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp. Qua buổi phát động, nhân dân đã cơ bản thống nhất 

với chủ trương gia hạn Khu xử lý rác thải Đại Hiệp đến hết 30/6/2021 của UBND 

tỉnh, không tiếp tục tập trung cản trở hoạt động của Khu xử lý và mong muốn 

chính quyền địa phương có các chính sách, quan tâm nhiều hơn đến an sinh xã hội 

của nhân dân thôn Phú Quý. 
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 Tình hình liên quan Nhà máy Cồn Đại Tân: Ngày 4/6/2020, Công an huyện 

Đại Lộc đã tổ chức buổi phát động phong trào TDBVANTQ tại thôn Nam Phước, 

xã Đại Tân để giải quyết vấn đề hoạt động trở lại của Nhà máy Cồn. Kết quả buổi 

phát động, nhân dân đã cơ bản đồng thuận cho nhà máy cồn hoạt động trở lại theo 

Công văn số 704/UBND-KTN ngày 17/2/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam. Qua 

cuộc họp ngày 8/6/2020, giữa UBND huyện và Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh 

học Tùng Lâm đã thống nhất cho nhà máy hoạt động trở lại vào ngày 11/6/2020. 

2. Tình hình TTATXH 

* Trong 6 tháng đầu năm 2020, xảy ra 14 vụ. Cụ thể: Cố ý gây thương tích: 

06 vụ; Trộm cắp tài sản: 02 vụ; Cướp tài sản: 01 vụ; Cướp giật tài sản: 01 vụ; 

Cưỡng đoạt tài sản: 01 vụ; Cố ý làm hư hỏng tài sản: 01 vụ; Giao cấu đối với 

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

(so với cùng kỳ năm 2019 giảm 20 vụ). 

Điều tra khám phá 14/14 vụ (đạt tỷ lệ 100%), làm rõ 25 đối tượng, bắt 15 

đối tượng. 

Thiệt hại về người: Bị thương 6 người;  

Thiệt hại về tài sản: Trị giá khoảng 103.600.000 đồng.  

* Kết quả xử lý:  

- Thụ lý giải quyết: 14 vụ (Trong đó: Khởi tố: 09 vụ - 19 bị can; Tạm đình 

chỉ: 02 vụ - 00 bị can (do chưa có kết quả định giá); Đang điều tra: 03 vụ - 04 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: 02 vụ - 02 đối tượng, phạt tiền 1.500.000đ. 

3. Tình hình tai nạn xã hội 

- Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 02 vụ làm chết 02 người (So với cùng 

kỳ năm 2019 giảm 07 vụ, giảm 7 người người chết, giảm 5 người bị thương).  

- Tai nạn giao thông đường thủy: Xảy ra 01 vụ làm chết 06 người. 

- Xảy ra 01 vụ cháy. Thiệt hại khoảng 40.000.000 đồng.  

II. Kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn 

xã hội 

 1. Công tác đảm bảo ANCT 

- Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, Công an huyện đã 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 ANCT trên địa bàn huyện, không để xảy 

ra các “điểm nóng”, phức tạp về ANTT. 

- Chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ tập trung đông người trái phép; làm thất 

bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn huyện, 

không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, khủng bố phá hoại, gây rối, bạo 

loạn chính trị, khiếu kiện phức tạp trên địa bàn.  

 - Tổ chức tốt công tác nắm tình hình trên lĩnh vực ANNT-ĐT, kịp thời phát 

hiện, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết tình hình 

tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để ảnh hưởng đến tình hình ANCT 

và TTXH trên địa bàn.  

 - 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 
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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 02 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.  

 - 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.   

 2. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

*  Lĩnh vực hình sự:  
- Khởi tố mới 09 vụ - 48 bị can. Trong đó: 

+ Cố ý gây thương tích: 02 vụ - 02 bị can 

+ Tổ chức đánh bạc và đánh bạc: 03 vụ - 32 bị can 

+ Cưỡng đọat tài sản: 01 vụ - 01 bị can 

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

+ Đánh bạc trái phép: 01 vụ - 01 bị can 

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

- Chuyển VKS đề nghị truy tố: 08 vụ - 44 bị can: 

+ TCTS: 02 vụ - 02 bị can 

+ Tổ chức đánh bạc và đánh bạc: 04 vụ - 40 bị can 

+ Cố ý gây thương tích: 02 vụ - 02 bị can 

- XPHC: 16 vụ - 62 đối tượng, phạt tiền: 157.750.000đ. 

+ Đánh bạc trái phép: 08 vụ - 45 đối tượng. 

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

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

tượng. 

 + Xâm hại sức khỏe người khác: 04 vụ - 07 đối tượng. 

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

tượng. 

+ Gây rối TTCC có sử dụng CCHT: 01 vụ - 01 đối tượng. 

- Bắt, triệt xóa 01 băng nhóm tội phạm về hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản 

và không tố giác tội phạm. 

* Lĩnh vực ma túy: Chỉ đạo Công an huyện thường xuyên theo dõi, tăng 

cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn; mở các đợt cao điểm tấn công 

trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; tập trung lực lượng, phương tiện 

tiến hành đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát các đối tượng ma túy 

đang có biểu hiện hoạt động để lập án đấu tranh, triệt xóa; quản lý, giám sát chặt 

chẽ số đối tượng trong diện quản lý, tập trung số đối tượng tù tha về, đặc xá, đối 

tượng có tiền sự, đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng nghiện hút ma túy có 

nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội ma túy; xây dựng quần chúng tốt phục vụ cho 

công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu chứng cứ về hoạt động mua bán, tàng trữ, 

vận chuyển, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy để có kế hoạch 

đấu tranh triệt xóa và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.  
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Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang 05 

vụ - 05 đối tượng phạm tội mua bán và tàng trữ trái phép ma túy; trong đó đã xác 

lập và triệt phá thành công 01 chuyên án trinh sát (khởi tố 01 bị can). Đồng thời 

phát hiện, xử lý hành chính 20 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền 

trên 15 triệu đồng. Công an huyện thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện, 

người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý. Tiến hành gọi hỏi, răn đe và giáo 

dục đối với các đối tượng này. Hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 100 người sử 

dụng ma túy có hồ sơ quản lý và có 13/18 xã, thị trấn có tệ nạn ma túy. Công an 

huyện đã lập 10 hồ sơ giáo dục tại xã phường và đưa 04 đối tượng nghiện ma túy 

đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam.  

* Lĩnh vực kinh tế, chức vụ: 
- Khởi tố: 02 vụ - 04 bị can. Cụ thể: 

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

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

- Xử phạt VPHC: 01 vụ- 01 đối tượng. 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. 

* Lĩnh vực môi trường: 
- Xử phạt VPHC 16 vụ - 13 đối tượng, phạt  tiền: 34.000.000đ: 

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

+ Tàng trữ lâm sản (gỗ) trái phép: 03 vụ - 00 đối tượng. Tang vật tạm giữ: 

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

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

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

tượng. 

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

+ 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. 

 * Công tác điều tra, xử lý:  

- Tổng số vụ án thụ lý điều tra là: 42 vụ - 90 bị can. Cụ thể:  

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

 + Khởi tố mới 25 vụ - 68 bị can 

 + Phục hồi điều tra: 01 vụ - 01 bị can. 

+ Tăng do tách vụ án: 01 vụ -  00 bị can 

 - Án điều tra xử lý: 27 vụ - 66 bị can. Cụ thể: 

 + Kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 25 vụ - 64 bị can. 

 + Tạm đình chỉ điều tra: 01 vụ - 01 bị can. 

 + Chuyển đơn vị khác: 01 vụ - 01 bị can. 

- Điều tra bổ sung: 02 vụ - 05 bị can. 

  - Hiện đang điều tra: 15 vụ - 24 bị can.  

* Công tác bắt giam giữ: 

- Tổng số bắt tạm giữ, tạm giam:  52  đối tượng. Trong đó:  

- Bắt khẩn cấp: 14 đối tượng. 

- Bắt người phạm tội quả tang: 35  đối tượng. 

- Bắt tạm giam: 03  đối tượng. 



 

5 

 

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. 

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

 - Tổng số thông tin tiếp nhận và giải quyết: 54 thông tin. Trong đó:  

 + Tiếp nhận mới: 42 tin; 

 + Kỳ trước chuyển sang: 12 tin.   

 * Kết quả xử lý: Đã giải quyết 49/54 tin (đạt 90,7 %).  

 Trong đó:  

 + Khởi tố: 25 tin. 

 + Không khởi tố: 22 tin. 

 + Tạm đình chỉ thông tin: 02 tin. 

 + Chuyển sang kỳ sau tiếp tục xác minh: 05 tin (Không có tin quá hạn). 

 * Công tác đấu tranh chuyên án:   

- Xác lập và triệt phá thành công 01 chuyên án trinh sát về ma túy, khởi tố 

01 vụ - 01 bị can. 

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

- Chỉ đạo Công an huyện xây dựng Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày  

20/4/2020 về triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự 2019 trên địa bàn huyện Đại 

Lộc và tổ chức quán triệt nội dung, tinh thần các Nghị định của Chính phủ, Thông tư 

của Bộ Công an quy định về công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án 

hình sự; Kế hoạch số 02/KH-CAH-THAHS, ngày 23/01/2020 về thực hiện Đề án 

“Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên 

địa bàn huyện Đại Lộc năm 2020”; Kế hoạch số 03/KH-CAH-THAHS, ngày 

23/01/2020 về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh 

về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác THAHS tại xã, phường, thị trấn; Kế 

hoạch số 24/KH-UBND ngày 5/3/2019 về thực hiện Kế hoạch 650/KH-UBND, 

ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số: 33/CT-TTg ngày 

05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa 

nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời triển khai 

thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý giam giữ, THAHS và 

HNCĐ. 

3.1 Công tác quản lý giam giữ 

+ Kỳ trước chuyển sang là 17 trường hợp, trong đó: 03 phạm nhân phục 

dịch, 14 tạm giam, 0 chờ thi hành án. 

+ Số tăng trong kỳ: 77 trường hợp; trong đó: tạm giữ 48 trường hợp, tạm 

giam 29 trường hợp. 

+ Số giảm trong kỳ: 45 trường hợp, trong đó: thay đổi biện pháp ngăn chặn 

38 trường hợp, có 02 nữ, chuyển đến trại tạm giam Công an tỉnh 07 trường hợp. 

+ Hiện đang quản lý: 27 trường hợp, trong đó: tạm giam 24 do Cơ quan 

CSĐT thụ lý 15 trường hợp, VKS 02 trường hợp, TAND huyện 07 trường hợp; 01 

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

3.2 Kết quả thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các loại văn 

bản hướng dẫn của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh 
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- Tổ chức thực hiện tốt việc học tập Nội quy cơ sở giam giữ, phổ biến 

quyền, nghĩa vụ người bị tạm giữ, tạm giam và thông tin trợ giúp pháp lý cho 

người bị tạm giữ, tạm giam. Phân công cán bộ quản giáo, thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho 

người bị tạm giữ, tạm giam, không gây khó khăn làm ảnh hưởng đến quá trình điều 

tra, truy tố xét xử của các cơ quan tố tụng; đồng thời tổ chức kiểm tra sức khỏe ban 

đầu theo đúng quy định.  

- Công tác nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành nội quy Nhà tạm giữ đối 

với người bị tạm giam; các vụ việc vi phạm nội quy cơ sở giam giữ được thực hiện 

theo đúng quy định và lưu vào hồ sơ để tiện theo dõi, quản lý. 

3.3 Về Công tác THAHS 

- Công tác thi hành án phạt tù 

+ Công tác quản lý, giam giữ phạm nhân: Nhập, trích xuất, bố trí giam giữ 

phạm nhân được thực hiện đúng quy định của Luật thi hành án hình sự, Hướng dẫn 

155/CQQLTHAHS-C10 ngày 08/01/2020 về Hướng dẫn trích xuất phạm nhân. 

Việc khám sức khỏe ban đầu được thực hiện đúng theo quy định và thường xuyên 

tổ chức cho phạm nhân học tập nội quy Nhà tạm giữ. 

+ Thường xuyên thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân từ trang 

phục, nơi giam giữ, gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà 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.  

+ Lập thủ tục di lý 07 trường hợp người bị kết án phạt tù đi chấp hành án 

theo Luật THAHS năm 2019 và Hướng dẫn số 156/HD-C10 ngày 08/1/2020 của 

Cơ quan quản lý THAHS Bộ Công an về việc Hướng dẫn thủ tục đưa người bị kết 

án phạt tù đi chấp hành án; Đồng thời Thông báo về việc tiếp nhận người bị kết án 

phạt tù cho TAND đã ra Quyết định thi hành án và thân nhân phạm nhân biết. 

+ Công tác trích xuất, bố trí giam giữ, thực hiện chế độ chính sách và quản 

lý phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ về phục vụ công 

tác điều tra, truy tố, xét xử theo yêu cầu của các cơ quan tố tụng theo quy định của 

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật THAHS. 

- Công tác quản lý đối tượng thi hành án phạt tại cộng đồng 

+ Công an huyện Đại Lộc đã tiếp nhận 14 trường hợp thi hành các án phạt 

tại xã, phường, thị trấn (trong đó: án treo: 13 trường hợp, cải tạo không giam giữ: 

01 trường hợp). Lập hồ sơ đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện 01 trường 

hợp; không có trường hợp người chấp hành án phạt tại xã, phường, thị trấn vi 

phạm nghĩa vụ chấp hành án bị xử lý vi phạm hành chính, bị xử lý hình sự hoặc đưa 

đi cai nghiện bắt buộc; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Đã lập 

thủ tục cấp 10 giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt, trong đó người chấp hành 

xong thời gian thử thách án treo: 09 trường hợp, người chấp hành xong hình phạt 

cải tạo không giam giữ: 01 trường hợp. 

+ Thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể; đặc biệt là Ban Chỉ 

đạo mô hình “quản lý, giáo dục, giúp đỡ người bị lầm lỡ” và Công an các địa 

phương triển khai thực hiện  tốt các biện pháp quản lý, giáo dục, giám sát người thi 
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hành án phạt tại xã, phường thị trấn làm hạn chế tình trạng tái phạm và vi phạm 

pháp luật.  

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

+ 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. 

- Công tác hòa nhập cộng đồng 

+ Hiện nay, Cơ quan THAHS Công an huyện đang theo dõi quản lý 612 

trường hợp chấp hành xong án phạt tù tha, đặc xá tha về địa phương. 

+ Công an huyện thường xuyên triển khai lực lượng tiến hành rà soát các 

trường hợp chấp hành xong án phạt tù, đặc xá tha về địa phương đủ các điều kiện 

xóa án tích để tiến hành thông báo, hướng dẫn liên hệ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam 

cấp 05 phiếu lý lịch Tư pháp nhằm phục vụ cho công tác xóa án tích đưa đối tượng 

ra khỏi diện quản lý.  

+ Thường xuyên thu thập bổ sung thông tin, tài liệu vào hồ sơ ĐTCB khu 

vực nhà tạm giữ và 18 hồ sơ ĐTCB của 18 địa bàn quản lý “Loại đối tượng trong 

diện cần thiết tổ chức công tác tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án 

phạt tù ” theo Kế hoạch số 363/KH-CAT-PC81, ngày 18/3/2014. 

 4. Công tác quản lý hành chính về TTXH 

  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. 

 - Lập hồ sơ cấp 5.707 CMND. Phối hợp với Bưu điện huyện chuyển 2.630 

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

thủ tục cấp 53 CMND cho người già yếu, tàn tật, không có khả năng đi lại. 

- Công tác thu thập thông tin dân cư: Kiểm tra, đối sánh 167.258 phiếu 

thông tin dân cư. Sắp xếp Phiếu thu thập TTDC khoa học, gọn gàng. Thực hiện 

nghiêm chế độ báo cáo kết quả, tiến độ thu thập TTDC.  

 4.1 Công tác quản lý VK-VLN-CCHT- pháo 

 - Chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 28/2/2020 về mở đợt 

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

trợ; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 152/KH-CAH, ngày 27/12/2019 về 

tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi 

phạm về VK, VLN, CCHT và pháo dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020; Kế 

hoạch số 57/KH-CAH ngày 3/4/2020 về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động 

toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, 

CCHT; Kế hoạch số 77/KH-CAH ngày 8/5/2020 về kiểm tra công tác quản lý, sử 

dụng VK, VLN,CCHT của Công an các xã, thị trấn. 

 - Kết quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, 

CCHT: Thu gom 05 vũ khí quân dụng; 20 súng tự chế; 02 vũ khí thô sơ; 35 viên 
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đạn các loại; 04 quả đạn đã bàn giao cho cơ quan Quân sự huyện xử lý theo thẩm 

quyền. Phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ - 02 đối tượng có hành vi 

“Tàng trữ, mua bán trái phép pháo”, phạt tiền 15.000.000 đồng; 02 vụ -02 đối 

tượng đã có hành vi “Sử dụng các loại pháo mà không được phép”, phạt tiền 

2.500.000 đồng. 

 - Tiến hành kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh tạp hóa, văn phòng phẩm, 04 chợ, 

11 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, thu gom 313 súng nhựa, 

kiếm nhựa các loại để tiêu hủy theo quy định. 

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

 - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại nơi 

công cộng trên địa bàn huyện về việc chấp hành quyết định của UBND tỉnh đề 

phòng chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm. 

  - Tổng số cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện trên địa bàn 

gồm: 135 cơ sở. Kiểm tra 47 cơ sở, xử lý vi phạm 0 trường hợp.  

 - Thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho 11 trường 

hợp, cấp mới 06 trường hợp. Hậu kiểm 15 cơ sở kinh doanh. 

 4.3 Công tác PCCC Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng 

chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

 5. Công tác đảm bảo TTATGT 
 Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện thường 

xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động về Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến 

giao thông đường bộ và phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh 

– Truyền hình huyện tăng cường thời lượng phát sóng các nội dung tuyên truyền 

về an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho 01 trường học với hơn 

1.000 lượt học sinh tham gia. Tổ chức đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông trước, trong và sau tết Nguyên đán. Thực hiện 504 ca tuần tra kiểm soát, 

phát hiện xử lý 1.350 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1.048.330.000 đồng, tạm giữ 

405 xe, tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với 205 trường hợp vi phạm. Lập thủ 

tục đăng ký mới 2747 xe máy các loại. Kịp thời điều tra giải quyết các vụ tai nạn 

giao thông đúng quy định của pháp luật. 

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

- Tổ chức Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 và phương 

hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng, phát động phong trào TDBVANTQ trên địa bàn 

huyện năm 2020. Qua tổng kết đã đề xuất các ngành, các cấp khen thưởng 11 tập 

thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ.  

- Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đợt I, 18/18 xã, thị 

trấn có 13.150 lượt người tham gia, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham 

gia. 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 khác 

nhau như: Pa nô, áp phích; 32 bài được các đài phát thanh ở địa phương phát sóng, 

thông báo các phương thức thủ đoạn, hoạt động của bọn tội phạm… Qua công tác 

phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng đã cung cấp cho lực 
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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. Đã có 9/17 

xã tổ chức “Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân”. Mở 03 lớp giáo dục pháp luật 

cho 54 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. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phong trào 

của huyện đã phân công các thành viên theo dõi, chỉ đạo các địa phương triển khai 

thực hiện tốt công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với 

mục tiêu xây dựng thế trận an ninh nhân dân thật sự vững mạnh về mọi mặt, gắn 

với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững 

chắc từ cơ sở, đảm bảo giữ vững ổn định về ANCT và TTATXH trên địa bàn 

huyện, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển 

kinh tế xã hội. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả 20 câu lạc bộ pháp luật và 81 

mô hình phòng chống tội phạm. 

- Tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an huyện với Hội Nông 

dân huyện về “Công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2021” năm 2020,  

thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an với Văn phòng điều phối Nông thôn 

nông mới huyện về việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện Đại Lộc. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020” năm 2020; Kế hoạch thực 

hiện Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” năm 2020; Chương trình công tác trọng tâm 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020; Kế hoạch triển khai thực 

hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành 

hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý 

hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên vi phạm pháp luật, 

lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” năm 2020. 

 - Về công tác Công an xã, thị trấn: Hầu hết Công an các xã, thị trấn phát huy 

được vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc 

các kế hoạch, chương trình công tác của Công an huyện trên lĩnh vực đảm bảo 

ANTT; thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt 

động của các loại đối tượng nổi ở địa phương, kịp thời giải quyết những vấn đề 

phức tạp xảy ra trên địa bàn thuộc chức năng của Công an xã, thị trấn.   

 - Trên địa bàn huyện đã bố trí 17/17 xã Công an chính quy, tổng số 41 

CBCS, qua đó đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn các xã cơ bản ổn định, đã 

chuyển hóa tốt, không còn phức tạp như trước đây.  

7. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần 
 - Chỉ đạo Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, chủ trương, mệnh lệnh công tác của cấp trên. Chỉ 

đạo 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. 
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 - 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, 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. 

 - 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.  

 - Thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển sinh vào các trường CAND với 20 

hồ sơ và tuyển 20 công dân tham gia nghĩa vụ CAND năm 2020. 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”. Từ đầu năm, Đảng 

ủy, lãnh đạo Công an huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung các biện pháp 

thực hiện; chỉ đạo các Đội công tác, Công an thị trấn xác định nội dung, yêu cầu cụ 

thể triển khai thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an, 

tạo chuyển biến tích cực về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng trong 

đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an. Lãnh đạo Công an huyện 

tập trung củng cố quy chế làm việc của Đảng ủy và đơn vị, tập trung nhiệm vụ nắm 

tình hình chủ động phát hiện, ngăn chặn từ xa đối với các phức tạp về an ninh trật 

tự nên có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đạt hiệu quả. 

 - 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 gắng với 

các đội công tác đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và chất lượng trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ. 

 - 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 trong CBCS góp 

phần đảm bảo việc thực hiện quy trình, quy chế công tác, chế độ và thông tin báo 

cáo. 

 - 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 
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không để xảy ra lợi dụng để tham nhũng. Kịp thời phục vụ tất cả yêu cầu công tác 

chiến đấu của đơn vị. 

 - Công an huyện được Giám đốc Công an tỉnh tặng 03 giấy khen tập thể, 03 

giấy khen cá nhân, UBND huyện tặng 02 giấy khen tập thể và 22 giấy khen cá 

nhân. 

 III. Nhận xét, đánh giá chung 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định, 

đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự quan tâm theo dõi, chỉ 

đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND 

huyện; cùng với sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, Đảng ủy, lãnh đạo Công 

an huyện đã trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính 

trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động có kế hoạch triển khai lực lượng 

bảo vệ tuyệt đối an toàn các dịp lễ, hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến 

thăm, làm việc tại địa bàn huyện. 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. 

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

đó là: 

 + Chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản còn một số hạn chế, công 

tác theo dõi, nắm tình hình có lúc chưa kịp thời, một số vụ việc còn bị động. 

 + Công tác xây dựng lực lượng vẫn còn những hạn chế chưa được khắc 

phục, ý thức tự giác, vai trò đầu tàu, gương mẫu của một bộ phận CBCS chưa được 

phát huy. Việc tu dưỡng, rèn luyện của một vài cán bộ chiến sĩ chưa thường xuyên, 

còn có trường hợp CBCS chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật chưa tốt, hiệu quả công 

tác chưa rõ rệt. 

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

pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 của UBND huyện Đại Lộc./. 

 
Nơi nhận: 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- CT UBND huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VTLT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Mai 
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