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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022)
Thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển
khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, cụ thể:
I. TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
1. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: Toàn tỉnh thụ lý 402 vụ1, làm chết
16 người, bị thương 64 người, 26 trẻ em bị xâm hại, tài sản thiệt hại khoảng 18,6 tỷ
đồng. So với cùng kỳ năm 2019 (năm trước khi xảy ra dịch COVID-19), tội phạm
hình sự giảm 10,47% số vụ (402/449 vụ), giảm 27,27% số người chết (16/22
người), giảm 28,89% số người bị thương (64/90 người)2. Nhiều loại tội phạm giảm
mạnh, như: Trộm cắp tài sản giảm 24,22% (194/256 vụ)3; cưỡng đoạt tài sản giảm
75% (01/04 vụ); lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giảm 42,86% (04/07 vụ)...
Tuy nhiên, một số thời điểm, một số loại tội phạm diễn biến phức tạp, hậu
quả nghiêm trọng, như: Giết người tăng 25% số vụ (25/20 vụ)4, trong đó 13 vụ do
người DTTS gây án, 07 vụ giết người thân5. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
tăng 36,84% (26/19 vụ)6, nhất là trong vùng DTTS, một số vụ nạn nhân bị xâm
hại trong một thời gian dài dẫn đến mang thai, người thân mới phát hiện báo cơ
quan chức năng7. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 17 vụ (21/04 vụ)8,
ngoài ra, tiếp nhận thông tin nhiều vụ việc lừa đảo thông qua mạng xã hội, mạng
viễn thông, ứng dụng trực tuyến chưa xác định được đối tượng gây án, có trường
hợp nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn9.
Xảy ra trong kỳ 366 vụ; xảy ra thời gian trước mới phát hiện trong kỳ 36 vụ; điều tra mở rộng 19 vụ. Nhóm tội
phạm xâm nhân chiếm 24,88%; nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 65,17%; tội phạm khác chiếm 9,95%.
2
So với cùng kỳ năm 2021, tội phạm hình sự tăng 13,24% số vụ (402/355 vụ), tăng 77,78% số người chết
(16/09 người), giảm 19% số người bị thương (64/79 người).
3
So với cùng kỳ 2021, tăng 60,33% số vụ (194/121 vụ).
4
So với cùng kỳ 2021, tăng 66,67% (25/15 vụ). Nguyên nhân: Có 14 vụ do mâu thuẫn bột phát (chiếm 56%); 09
vụ do mâu thuẫn kéo dài không được phát hiện, giải quyết kịp thời (chiếm 36%); 02 vụ chưa rõ (chiếm 8%).
5
Có 07 vụ giết người thân. Đáng chú ý, vụ Nguyễn Việt Huy tưới xăng đốt con ruột tại Pleiku; vụ Đỗ Đức Anh
dùng súng bắn cha ruột tại Đức Cơ...
6
So với cùng kỳ năm 2021, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng 6% (26/25 vụ).
7
Xảy ra 12 vụ trong vùng DTTS. Điển hình: Vụ đối tượng Ksor Hen Ry, Rah Lan Đinh giao cấu với 01 cháu bé
tại Ayun Pa từ tháng 4/2021 đến ngày 06/01/2022, làm cháu bé mang thai 22 tuần; Vụ đối tượng Lùng Văn Sùng
xâm hại tình dục đối với con ruột tại Kbang từ năm 2020 đến ngày 15/5/2022, làm cháu bé mang thai 22 tuần.
8
So với cùng kỳ năm 2021, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 04 vụ (21/25 vụ).
9
Vụ Ngô Thị Diệu Huyền bị đối tượng yêu cầu cung cấp mã số tài khoản và mã OTP chiếm đoạt số tiền 10,580 tỉ.
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Tội phạm xảy ra nhiều trong khoảng từ 17h-21h10. Đối tượng gây án trong
lứa tuổi thanh thiếu niên chiếm 42,9%11; nam giới chiếm 93,6%; đối tượng gây
án chủ yếu cư trú trên địa bàn tỉnh (chiếm 94,4%), đối tượng từ địa bàn khác đến
gây án chiếm 5,6%; tội phạm do người dân tộc thiểu số thực hiện giảm so cùng
kỳ 2019 (giảm 39,24% - 48/79 vụ).
2. Tội phạm và tệ nạn ma túy: Được tập trung xử lý, không để hình thành
đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Hoạt động vận chuyển, mua
bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc, Kon Tum, TP.Hồ Chí Minh về tiêu
thụ trên địa bàn tỉnh có thời điểm phức tạp, tập trung chủ yếu tại Pleiku (chiếm
55,5% số vụ), An Khê, Chư Sê, Ia Grai; xu hướng phổ biến là vận chuyển, mua
bán, tàng trữ, sử dụng các loại ma túy tổng hợp (chiếm 85,9% số vụ); đối tượng
cầm đầu thường có tiền án, tiền sự; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi,
thường xuyên thay đổi để đối phó cơ quan chức năng. Một số cơ sở kinh doanh
dịch vụ lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ...) thiếu trách nhiệm trong quản lý,
để các đối tượng lợi dụng sơ hở tổ chức sử dụng ma túy trái phép12. Số vụ, số đối
tượng phạm tội, vi phạm hành chính là người dân tộc thiểu số giảm13. Hiện toàn
tỉnh có 434 người nghiện, 737 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế: Xảy ra trên
các lĩnh vực quản lý tài sản công, tài chính, ngân hàng, đất đai..., nổi lên các vụ
vi phạm trong công tác quản lý tài chính xảy ra từ nhiều năm trước14, phát
hiện các sai phạm trong đấu thầu, mua sắm tài sản công15, trong thực hiện giải
phóng mặt bằng dự án thủy điện, các hồ thủy lợi16. Tình trạng buôn bán, tàng trữ,
vận chuyển hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại giảm so với cùng kỳ 2019
(giảm 3,61% số vụ - 80/83 vụ)17; tuy nhiên, phát hiện, bắt giữ một số vụ tàng trữ,
buôn bán hàng cấm số lượng lớn18. Tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác,
mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép giảm so với cùng kỳ 2019 (giảm 19,1%
số vụ - 55/68 vụ)19 nhưng diễn biến phức tạp tại một số địa bàn trọng điểm như:
Kbang, Krông Pa, Đak Đoa, Mang Yang, Kông Chro...
10
Từ 0h đến 7h xảy ra 54 vụ (chiếm 13,4%), từ 7h đến 11h xảy ra 67 vụ (chiếm 16,7%), từ 11h đến 13h xảy
ra 43 vụ (chiếm 10,7%), từ 13h đến 17h xảy ra 61 vụ (chiếm 15,2%), từ 17h đến 21h xảy ra 81 vụ (chiếm
20,1%), từ 21h đến 0h xảy ra 58 vụ (chiếm 14,4%), chưa xác định thời gian 38 vụ (chiếm 9,5%).
11
Dưới 14 tuổi 2 đối tượng (chiếm 0,4%); từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 02 đối tượng (chiếm 0,4%); từ đủ 16
đến dưới 18 tuổi 26 đối tượng (chiếm 5,4%), từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi 207 đối tượng (chiếm 42,9%); từ 30 tuổi
trở lên 246 đối tượng (chiếm 50,9%).
12
Phát hiện, xử lý 19 vụ, 67 đối tượng; tăng 08 vụ, giảm 77 đối tượng.
13
Phát hiện, xử lý 06 vụ, 08 đối tượng (03 vụ phạm tội; 03 vụ xử lý hành chính), so với cùng kỳ 2019, giảm
03 vụ, giảm 07 đối tượng.
14
Vụ tham ô tài sản xảy ra năm 2016 tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai; Vụ Lý Kim Thành lợi dụng chức vụ, quyền hạn
chiếm đoạt gần 185 triệu đồng tiền hỗ trợ nông dân trồng mía tại địa bàn xã Lơ Ku giai đoạn 2017-2018.
15
Dấu hiệu sai phạm trong hoạt động đấu thầu mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19
xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai; dấu hiệu sai phạm trong sử dụng
nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; sai phạm trong hoạt động đấu thầu mua sắm các trang thiết bị giáo dục.
16
Dấu hiệu vi phạm quy định trong đền bù, giải phóng mặt bằng tại dự án Hồ thủy lợi Ia Mơ và thủy điện Ia Grăng 1.
17
So với cùng kỳ 2021, giảm 22,33% số vụ (80/103 vụ).
18
Điển hình: (1) Vụ Nguyễn Thanh buôn bán 29.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu xảy ra ngày 26/12/2021; (2) Vụ
Cao Văn Thiết vận chuyển 26.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu xảy ra tại thôn 3, xã Diên Phú, Pleiku ngày
16/01/2022; (3) Vụ Nguyễn Văn Dũng buôn bán 40.130 bao thuốc lá điếu nhập lậu phát hiện ngày 29/03/2022.
19
So với cùng kỳ 2021, giảm 33,73% số vụ (55/83 vụ).
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4. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh ATTP: Vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chủ yếu là các hành vi chôn lấp, xử lý rác
thải không đúng quy định... Tình trạng người dân lén lút đổ chất thải xây dựng,
sinh hoạt còn xảy ra nhiều. Hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái
phép (cát, đá, đất cấp phối) còn xảy ra nhiều20; tình trạng phá rừng, lấn chiếm
đất lâm nghiệp làm rẫy tự phát có thời điểm diễn biến phức tạp21.
5. Trật tự, an toàn giao thông; cháy, nổ, tai nạn khác
5.1. Tai nạn giao thông (TNGT): Xảy ra 167 vụ, làm chết 124 người, bị
thương 137 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 11,64% số vụ (167/189 vụ),
giảm 1,59% số người chết (124/126 người), giảm 23,03% số người bị thương
(137/178 người)22. TNGT một số thời điểm, một số tuyến, địa bàn diễn biến phức
tạp23. TNGT xảy ra nhiều trên tuyến Quốc lộ và tập trung từ 17h đến 22h24.
TNGT liên quan người DTTS giảm mạnh cả 03 chỉ số so với cùng kỳ năm 2019
và giảm 02 chỉ số so với cùng kỳ năm 202125. Nguyên nhân gây tai nạn chủ yếu
do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông26.
5.2. Tình hình cháy, nổ và tai nạn khác: 6 tháng đầu năm 2022, tình hình
cháy được kiềm chế, giảm 3 chỉ số so với cùng kỳ 201927. Tiếp nhận, xử lý thông
tin 04 vụ nổ, làm chết 02 người, bị thương 06 người28; 24 vụ đuối nước, làm chết
27 người; 55 vụ tự tử, làm chết 55 người; ngoài ra xảy ra 53 vụ tai nạn khác, làm
chết 51 người, bị thương 11 người.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI
PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch thực hiện các Nghị
quyết, Chỉ thị của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND
tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật29. Ban hành hàng chục
Phát hiện 39 vụ, 41 cá nhân vi phạm, thu giữ 2.860 m3 cát, 30 m3 đá.
Phát hiện, tiếp nhận 13 vụ phá rừng làm nương rẫy, tại các địa bàn: Chư Pah, Ia Grai, Krông Pa, Chư Pưh
mỗi nơi 02 vụ; Chư Sê, Phú Thiện, Kông Chro, Mang Yang, Kbang mỗi nơi 01 vụ.
22
So với cùng kỳ 2021, TNGT giảm 2,34% số vụ (167/171 vụ), giảm 2,36% số người chết (124/127 người),
tăng 1,48% số người bị thương (137/135 người).
23
Xảy ra 09 vụ TNGT rất nghiêm trọng, 03 vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết 30 người, bị thương 11 người.
Tháng 02, tháng 03 TNGT tăng đột biến (tháng 02 tăng 32% số vụ, tháng 03 tăng 12% số vụ).
24
TNGT trên tuyến Quốc lộ chiếm 53,29% (89 vụ); thời gian tập trung từ 17h đến 22h chiếm 49,1% (82 vụ).
25
Xảy ra 70 vụ, làm chết 54 người, bị thương 54 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 19,5% số vụ, giảm 8,47% số
người chết, giảm 29,87% số người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ giảm 20% số vụ, giảm 14,29% số người chết,
tăng 1,89% số người bị thương.
26
Lấn đường: 40 vụ (23,95%); không chú ý quan sát: 41 vụ (24,55%); tránh, vượt, chuyển hướng sai quy
định: 23 vụ (13,77%); vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn: 27 vụ (16,17%); sử dụng rượu, bia: 45 vụ (26,95%).
27
Xảy ra 14 vụ cháy, làm 01 người chết, thiệt hại tài sản khoảng 2 tỷ đồng. So cùng kỳ 2019, giảm 23 vụ, giảm 01
người chết, giảm 01 người bị thương, tài sản thiệt hại giảm 1,23 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2021, giảm 02 vụ, tăng 01
người chết, không tăng giảm số người bị thương, tài sản thiệt hại giảm 600 triệu đồng.
28
So với cùng kỳ năm 2019, giảm 01 vụ, không tăng giảm số người chết, giảm 01 người bị thương. So với
cùng kỳ 2021, tăng 03 vụ, tăng 01 người chết, tăng 05 người bị thương.
29
Kế hoạch số 2190/KH-UBND, ngày 30/12/2021 về thực hiện Chương trình của Chính phủ thực hiện Kết luận
số 13 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 96/2019/QH14
20
21
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văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công
tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo tỉnh) tiếp tục triển khai các chương trình phòng chống
tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy,
chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội30. Công an tỉnh
(Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) phát huy vai trò nòng cốt, ban hành hơn
140 văn bản, chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật,
đảm bảo TTATXH; trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phòng
ngừa, đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật liên
quan “tín dụng đen”, quản lý, bảo vệ rừng, các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn
giao thông, phòng cháy, chữa cháy; triển khai hiệu quả Cao điểm tấn công, trấn áp
tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND các huyện,
thị xã, thành phố tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp
luật, phát động phong trào quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở,
phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật gắn với thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn theo các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tích cực
phối hợp lực lượng Công an triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn
công, trấn áp tội phạm.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, giáo
dục, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống tội phạm của
Nhân dân với nhiều hình thức đa dạng; đồng thời, đẩy mạnh phát động phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, kiện toàn lực lượng bán chuyên
trách, tự quản bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình,
điển hình tiên tiến, nổi bật:
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiện toàn Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp
luật; duy trì có nền nếp “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”. Phối
hợp Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 5, Viện Kiểm sát Khu vực 52 hướng dẫn
tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Tổ tư vấn Tâm lý - Pháp lý quân nhân tiến
hành tư vấn cho 128 lượt CBCS.
- Các đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp chính quyền các xã biên giới và
của Quốc hội Khóa XIV về công tác phòng chống tội phạm và VPPL, công tác của VKSND, của TAND và công
tác thi hành án; Kế hoạch số 2888/KH-UBND, ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình
hành động số 95-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng
cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch 2188/KH-UBND, ngày
04/10/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và VPPL liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch
1361/KH-UBND, ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 25/5/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
30
Kế hoạch số 03/KH-BCĐ, ngày 16/02/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022; Kế hoạch
số 04/KH-BCĐ, ngày 16/02/2022 về thực hiện công tác phòng chống mua bán người năm 2022; Kế hoạch số 06/KHBCĐ, ngày 29/3/2022 về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH năm 2022; Kế
hoạch số 07/KH-BCĐ, ngày 08/4/2022 về tăng cường công tác PCTP, VPPL về vũ khí, vật liệu nổ, CCHT.
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các ngành tuyên truyền phòng ngừa tội phạm ma túy, mua bán người”: Tuyên
truyền tập trung 41 buổi với 4.528 lượt người tham dự; tuyên truyền qua hệ
thống cụm loa truyền thanh xã 818 lần/9.245 phút, qua hệ thống loa không dây
của các Đồn Biên phòng 870 lần/34.455 phút. Phối hợp củng cố, duy trì hoạt
động 65 tổ tự quản với 430 thành viên tại các địa bàn biên giới.
- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, đơn vị Văn
hóa và Thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất và phát sóng hơn 300 tin, bài, phóng sự, hỏi đáp
pháp luật; duy trì định kỳ hàng tháng các chuyên mục “An ninh trật tự”, “Quốc
phòng toàn dân”, “Biên phòng toàn dân”, “Thi đua yêu nước” thông tin kịp thời
tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn tội phạm.
- Sở Tư pháp phát hành 900 cuốn Thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật
tỉnh Gia Lai, 3.000 cuốn Sổ tay Phổ biến giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân
cư, 9.000 tờ gấp “Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo
lực gia đình”; ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật
cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2022 tại các huyện Đak Pơ, Chư Prông, Phú Thiện.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo Phòng văn hóa thông tin; Trung
tâm văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các sân
chơi giải trí bổ ích, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Nhà hát Ca múa
nhạc tổng hợp Đam San, Thư viện tỉnh tổ chức chiếu phim lưu động, trưng bày
các sách báo, tạp chí về phòng chống ma túy, qua đó lồng ghép tuyên truyền, phổ
biến kiến thức cơ bản về phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người;
gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức cho 152.366 lượt cán bộ, hội viên,
phụ nữ đăng ký cam kết thực hiện các tiêu chí “Không tham gia đạo trái phép,
VPPL và tệ nạn xã hội” của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch
góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; tổ chức tuyên truyền, vận động 03
thiếu niên hư, hòa giải thành công 16 vụ mâu thuẫn và bạo lực gia đình, tranh chấp
đất đai; tổ chức 23 buổi tuyên truyền cho phụ nữ DTTS hạn chế vay tiền, mua nợ
hàng hóa lãi suất cao, không tham gia tín dụng đen với 7.231 lượt người tham dự.
Thành lập mới 10 CLB “Phụ nữ với pháp luật” với 250 thành viên; tiếp tục duy trì
290 mô hình, CLB phòng, chống tệ nạn xã hội, 12 tổ tuyên truyền nóng tại cơ sở...
- Hội Nông dân phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách
pháp luật nhà nước hơn 1.500 buổi với khoảng 75.000 lượt cán bộ, hội viên tham
gia. Tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện tốt Cuộc vận động “5
không”31, giao ước thi đua xây dựng thôn, làng, tổ dân phố “An toàn về ANTT”;
tiếp tục duy trì hoạt động của 348 mô hình “Tổ tự quản về ANTT”, 91 câu lạc bộ
“Nông dân với pháp luật”; tổ chức 02 lớp tập huấn pháp luật và trợ giúp pháp lý
Cuộc vận động “5 không” gồm có: (1) Không tiếp tay, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấy; không có
người vượt biên; (2) Không có người vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự; (3) Không tham
gia khiếu kiện đông người; (4) Không có người phạm tội, không có người vướng vào tệ nạn xã hội; (5) Không phá
rừng, không lấn chiếm đất rừng, không tiếp tay cho kẻ phá rừng.
31
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tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê với hơn 100 cán bộ, hội viên tham dự.
- Báo Gia Lai đăng tải 590 tin, 150 bài và 05 clip liên quan công tác đảm
bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác xét xử của Tòa án, hoạt
động của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.
- Lực lượng Công an: Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc 510 lượt tại các tổ dân phố, thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh
nghiệp với 40.942 lượt người tham gia; tuyên truyền bằng xe loa 6.324 lượt; phát
01 phóng sự, 1.546 lượt bản tin, 46.010 tờ rơi tuyên truyền công tác phòng, chống
toiọ phạm, PCCC, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đăng tải, chia sẻ
hơn 200 tin, bài tuyên truyền trên mạng xã hội facebook.
3. Công tác điều tra, xử lý tội phạm
Các lực lượng chuyên trách tích cực triển khai các biện pháp đấu tranh,
phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ:
- Lực lượng Công an mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ
tuyệt đối an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đấu tranh quyết liệt với
các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn tỉnh.
Điều tra, làm rõ 340/402 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 84,58% (cao
hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 9,58%), riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm
trọng đạt 93,55% (cao hơn chỉ tiêu 3,55%), làm rõ 383 đối tượng, bắt 331 đối
tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng trao trả cho người bị hại. Lập hồ
sơ đưa 02 đối tượng đi trường giáo dưỡng. Chủ động đấu tranh xử lý tội phạm
mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy32. Nâng cao hiệu
quả phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ, trật tự quản lý kinh tế33;
phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm34.
Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp thụ lý 910 vụ/1.297 bị can (năm 2021
chuyển qua 326 vụ/470 bị can; khởi tố mới 560 vụ/809 bị can...). Đã kết luận
điều tra, đề nghị truy tố 397 vụ/728 bị can; đình chỉ điều tra 16 vụ/17 bị can; tạm
đình chỉ điều tra 93 vụ/22 bị can. Bắt, vận động đầu thú 44 đối tượng truy nã.
Tiếp nhận, thụ lý 1.230 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
(kỳ trước chuyển qua: 204 tin; tiếp nhận mới: 992 tin; phục hồi giải quyết: 34
tin). Đã khởi tố 534 tin; không khởi tố 280 tin; tạm đình chỉ 110 tin; tiếp tục
xác minh 306 tin.
- Lực lượng Bộ đội Biên phòng: Phát hiện, xử lý 70 vụ, 94 đối tượng phạm
32
Phát hiện, bắt 81 vụ, 98 đối tượng phạm tội; so với cùng kỳ 2019 giảm 06 vụ, 20 đối tượng (so cùng kỳ năm
2021, giảm 05 vụ, giảm 16 đối tượng); thu giữ 34,0591 gam heroin, 375,86 gam ma túy tổng hợp và một số tang
vật, phương tiện khác.
Ngoài ra, xử lý 74 vụ, 203 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; so với cùng kỳ 2019, tăng 10 vụ, giảm 55 đối
tượng (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 21 vụ, giảm 127 đối tượng). Lập hồ sơ đưa 21 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.
33
Phát hiện, xử lý 139 vụ, 168 cá nhân, tổ chức vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, thu giữ 185 m3 gỗ, 225 kg
pháo, 96.170 bao thuốc lá điếu nhập lậu cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.
34
Phát hiện, xử lý 135 vụ, 136 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh, an toàn thực
phẩm, thu giữ 30 m3 đá, 2.860 m3 cát, đất cấp phối, 6kg ĐVHD cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.
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tội, vi phạm pháp luật35; thu giữ 37 gram hêrôin, 97 viên ma túy tổng hợp, 290
bao thuốc lá điếu nhập lậu, 94 kg pháo, 12 kg thuốc nổ TNT, 6,761 m3 gỗ và một
số tang vật, phương tiện khác. Đã khởi tố, chuyển Cơ quan điều tra thụ lý 03
vụ/04 đối tượng; xử lý hành chính 39 vụ, 60 đối tượng, số tiền 266,8 triệu đồng.
- Lực lượng Kiểm lâm: Trực tiếp, phối hợp các đơn vị chức năng phát
hiện, xử lý 169 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; tạm giữ 271,917 m3 gỗ
tròn, gỗ xẻ các loại, 101,45 ster củi, 8,4 kg động vật hoang dã và nhiều phương
tiện khác. Đã khởi tố, chuyển Cơ quan điều tra thụ lý 10 vụ; xử lý vi phạm hành
chính 77 vụ, số tiền hơn 1 tỷ đồng, tịch thu các tang vật, phương tiện liên quan.
Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị
khởi tố; điều tra, xử lý tội phạm; bắt, tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng theo
trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật tố tụng hình sự, không để xảy ra oan
sai, bỏ lọt tội phạm, cơ bản đảm bảo các yêu cầu, nhiệm vụ về công tác điều tra,
xử lý tội phạm theo Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc
hội khóa XIV về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của
Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.
4. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
4.1. Công tác quản lý hành chính về TTXH: Hoàn thành dự thảo Nghị quyết
HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó
Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối
thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa
bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú nhằm bảo đảm cơ sở
pháp lý để triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực này.
Ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND, ngày 26/01/2022 về triển khai
Đề án 06; Quyết định số 231/QĐ-UBND, ngày 23/3/2022 về thành lập Ban Chỉ
đạo Đề án 06 và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; hướng dẫn
thống nhất việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã. Đôn đốc các sở,
ngành triển khai hoàn thành triển khai 23/25 dịch vụ công thiết yếu36; tổ chức
cấp 17.071 tài khoản định danh điện tử cho công dân để thực hiện các thủ tục
hành chính trên môi trường điện tử.
Lực lượng Công an tiếp tục rà soát, xác minh, phối hợp các ngành cập nhật,
bổ sung, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, thống
nhất với CSDL quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục
hành chính. Vận hành hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và triển khai các dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4, nhất là trong đăng ký cư trú, cấp CCCD; triển khai Kế

35
Gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy: 01 vụ; buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới: 11 vụ
mua bán, tàng trữ vật liệu nổ: 02 vụ; vi phạm quy định về xuất nhập cảnh: 33 vụ; vi phạm pháp luật khác: 23 vụ.
36
Công an tỉnh: 11 dịch vụ công; Sở Tư pháp: 5 DVC; Điện lực Gia Lai: 02 DVC; Sở Giáo dục và Đào tạo: 01
DVC; Sở Giao thông vận tải: 01 DVC; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 01 DVC, Cục Thuế tỉnh: 01 DVC,
Bảo hiểm xã hội tỉnh: 01 DVC. Còn 2 DVC chưa hoàn thành, gồm: Tư pháp: 01, Tài nguyên môi trường: 01
Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 10/6/2022, đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 65.977 hồ sơ qua Cổng dịch
vụ công đối với 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06.
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hoạch cấp thẻ CCCD và định danh điện tử cho công dân năm 202237.
4.2. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng
PCCC, CNCH chuyên ngành, nhất là lực lượng PCCC cơ sở38; đẩy mạnh tuyên
truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, CNCH39. Thường trực chiến đấu 24/24h,
đảm bảo lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, kịp thời cứu chữa các vụ
cháy40; điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy. Tổ chức diễn tập xử lý tình huống
A2 tại huyện Mang Yang; thực tập 24 phương án chữa cháy của cơ sở; 24 phương
án cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Phối hợp kiểm tra
công tác PCCC tại 51 đơn vị chủ rừng, hạt kiểm lâm.
Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, pháp chế, kiểm soát thủ tục
hành chính năm 2022, duy trì tiếp nhận và giải quyết công việc theo cơ chế
“một cửa” tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, đồng thời tập trung triển khai
dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an41.
4.3. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông: Triển khai Năm An toàn
giao thông 2022 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật bảo
đảm TTATGT”. Công an tỉnh triển khai phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện cho
Công an cấp huyện, cấp xã (gồm 17 huyện, thị xã, thành phố và Công an 28 xã,
phường) theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an; mở các đợt cao
điểm đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán 2022 và dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa du
lịch 2022, bảo vệ SEAGAMES lần thứ 31. Áp dụng đồng bộ các biện pháp, thiết
bị kỹ thuật nghiệp vụ, phát hiện, xử lý triệt để các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực
tiếp dẫn đến TNGT tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, thời gian cao
điểm42. Thực hiện đúng quy định, quy trình về đăng ký, quản lý phương tiện43.
Đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 1.094.971 công dân đủ điều kiện theo quy định (đạt tỉ lệ 88%).
Tổ chức 25 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC với 1.827 người tham gia, cấp 1.812 giấy chứng nhận tập huấn
nghiệp vụ PCCC. Tổ chức 05 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, có 212 người
tham gia, cấp 212 giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH.
39
Tổ chức 10.112 buổi tuyên truyền lưu động và trên loa phát thanh; tuyên truyền trực tiếp 844 buổi, có
110.391 người nghe; chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương xây dựng 09 phóng
sự, đưa 32 tin bài, tuyên truyền, cảnh báo về công tác PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát 48.748 tờ
rơi, hướng dẫn treo 138 băng rôn, panô khẩu hiệu trên các trục đường giao thông; đăng 150 tin trên Cổng thông
tin điện tử Công an tỉnh và fanpage Công an các huyện, thị xã, thành phố.
Tổ chức 04 buổi tuyên truyền công tác PCCC và phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho 2.245
lượt người tham gia (gồm học sinh các trường THCS tại địa bàn huyện Ia Grai; Trường THCS Nguyễn Du;
trường TH – THCS Kông Yang, huyện Kông Chro, Gia Lai).
40
Đã xuất 22 lượt phương tiện chữa cháy và 147 lượt CBCS tổ chức chữa cháy 06 vụ cháy; xuất 04 lượt
phương tiện CNCH và 37 lượt CBCS trực tiếp tham gia 04 vụ CNCH đạt kết quả tốt.
41
Kiểm tra 59 phương tiện, cấp 59 giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đảm bảo đúng quy định.
Cấp 37 giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, 47 văn bản xác nhận kết quả nghiệm thu về PCCC, 05 văn bản
chấp thuận vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu, 23 văn bản góp ý giải pháp PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở, 02 hồ sơ
thiết kế quy hoạch; phê duyệt 38 phương án chữa cháy cơ sở; cấp 02 giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC.
42
Phát hiện, lập biên bản 42.235 trường hợp vi phạm; xử phạt 39.268 trường hợp, số tiền 24,45 tỷ đồng; tước
2.219 GPLX có thời hạn.
Huy động lực lượng Công an cấp xã và Tổ tự quản ATGT phối hợp CSGT tổ chức TTKS, xử lý vi phạm tại
các địa điểm phức tạp về ANTT trong giờ cao điểm; phát hiện, xử phạt 1.877 Tr.hợp, số tiền 1,03 tỷ đồng, nhắc
nhở 6.743 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.
43
Đăng ký mới: 2.253 ôtô, 32.326 xe môtô, 523 xe máy điện; đăng ký chuyển đến: 2.171 xe ôtô, 3.306 xe mô tô; chuyển
đi: 1.205 xe ôtô, 1.132 xe mô tô. Tổng số phương tiện đang quản lý: 57.605 ô tô; 941.612 mô tô, 3.186 xe máy điện.
37
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5. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm
Các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, các huyện biên giới tiếp tục phối
hợp, tham mưu hợp tác, tăng cường quan hệ đối ngoại, tạo mối quan hệ, hợp tác
nhiều mặt với chính quyền, các ngành của tỉnh Ratanakiri, Stung Treng
(Campuchia). Đẩy mạnh hợp tác, phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an 06 tỉnh
của 03 nước (Việt Nam - Lào - Campuchia), thường xuyên gặp gỡ, điện đàm trao
đổi, cung cấp thông tin để chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, phòng, chống
ma túy, phòng, chống mua bán người.
Ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND, ngày 07/6/2022 thành lập Văn
phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO), tiếp tục triển
khai lấy ý kiến của các ngành để xây dựng Quy chế hoạt động đảm bảo yêu cầu
nhiệm vụ và tình hình thực tế.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến
động, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, đẩy lùi, sự gia tăng trở lại của tình
hình tội phạm sau khi toàn quốc mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế - xã hội đã
gây áp lực không nhỏ đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm
pháp luật trên địa bàn tỉnh. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động nắm, dự báo tình hình, triển khai quyết
liệt các kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ
tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng trên
địa bàn tỉnh. Tội phạm hình sự giảm cả 03 tiêu chí so với năm 2019 (giảm
10,47% số vụ, giảm 27,27% số người chết, giảm 28,89% số người bị thương);
công tác điều tra, khám phá tội phạm vượt chỉ tiêu Quốc hội giao (án chung cao
hơn chỉ tiêu 9,58%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng cao hơn chỉ tiêu
3,55%), các vụ trọng án, dư luận quan tâm được khẩn trương điều tra làm rõ; tập
trung xử lý tội phạm về ma túy, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp;
công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường hiệu lực, hiệu
quả. Công tác đảm bảo TTATGT có chuyển biến tích cực, TNGT được kéo
giảm cả 03 chỉ số so với 2019 (giảm 11,64% số vụ, giảm 1,59% số người chết,
giảm 23,03% số người bị thương), giảm số vụ và số người chết so với 2021.
2. Tồn tại, hạn chế
Một số thời điểm, một số loại tội phạm phức tạp như: Giết người, xâm
hại tình dục trẻ em nhưng công tác phòng ngừa chưa hiệu quả; tội phạm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản còn xảy ra nhiều, nhất là thông qua mạng xã hội, mạng viễn
thông, lừa đảo thông qua các ứng dụng trực tuyến nhưng tỷ lệ điều tra, khám phá
thấp. (2) Tình trạng khai thác lâm sản, phá rừng chưa được ngăn chặn hiệu quả,
còn xảy ra tại nhiều địa bàn.
(1)

3. Nguyên nhân:

(1)

Do mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự phổ biến
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của internet, mạng xã hội, việc du nhập các quan điểm sống tiêu cực từ bên
ngoài khiến một bộ phận đối tượng, thanh thiếu niên sống thực dụng, buông thả,
coi thường pháp luật, tính mạng, sức khỏe của người khác dẫn đến phạm các tội
như giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật tài sản... (2) Công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa tội phạm chưa có sự phối hợp, gắn kết
chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường, nhất là việc nâng cao
nhận thức, kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ em là những đối tượng yếu thế, dễ bị
xâm hại. (3) Đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản hoạt
động rất tinh vi, am hiểu về sử dụng công nghệ thông tin, mạng viễn thông, dùng
thủ đoạn tinh vi để che giấu dấu vết khiến việc xác minh gặp rất nhiều khó khăn.
(4)
Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều sơ
hở, thiếu sót đối tượng lợi dụng để khai thác, mua bán lâm sản trái phép; trong
khi đó, một bộ phận người dân (chủ yếu là người dân tộc thiểu số) nhận thức
pháp luật hạn chế, điều kiện kinh tế khó khăn dẫn đến tham gia lấn chiếm đất
lâm nghiệp, phá rừng làm nương rẫy.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI
NĂM 2022
1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của
Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các
kế hoạch, chỉ thị chuyên đề của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phòng chống
tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là Nghị quyết số
96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về phòng, chống tội
phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân
dân và công tác thi hành án. Triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương
trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, chuyển hóa địa bàn trọng điểm,
phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Chỉ đạo các lực lượng chức năng, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt
chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương,
giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội,
phòng ngừa nghiệp vụ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu
rộng đến địa bàn cơ sở; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật; tiếp tục nghiên cứu xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên
tiến trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.
3. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giải
quyết các vấn đề phức tạp, nổi lên, tập trung đấu tranh tội phạm băng, nhóm, sử
dụng vũ khí nóng gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ
cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rà soát, phát hiện, kịp thời triệt xóa các điểm, tụ
điểm, đường dây phạm tội về ma túy, không để hình thành “điểm nóng” phức
tạp; nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế, tích cực
thu hồi tài sản thiệt hại; chủ động phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật
về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
4. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Công an nâng cao chất lượng
công tác điều tra, xử lý án, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và
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kiến nghị khởi tố; phối hợp Viện Kiểm sát, Tòa án đẩy nhanh tiến độ điều tra,
truy tố, xét xử các vụ án điểm, dư luận quan tâm; đồng thời, không để xảy ra
oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật
tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài,
quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Bảo đảm tiến độ cấp căn
cước công dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thủ tục hành chính
trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
6. Triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo đảm TTATGT, xử lý
nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông; thường
xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục những bất cập trong tổ
chức giao thông, mục tiêu tiếp tục kiềm chế, giảm TNGT; đảm bảo an toàn
phòng cháy, ứng phó kịp thời các sự cố cháy, nổ.
7. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống
tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hiện hiệu quả các biên bản ghi nhớ về bảo đảm
an ninh, trật tự đã ký kết. Ra mắt Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội
phạm qua biên giới (BLO). Tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế và trong nước về tài
chính, khoa học, kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống tội phạm./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, NL, TH, NC.
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