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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 

(Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/6/2021) 
 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch 

bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục chống phá trên các lĩnh vực, đặc biệt lợi 

dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) để tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc 

đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây áp lực đến công tác đảm bảo 

an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

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 ngành, các cấp triển 

khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể: 

I. TÌNH HÌNH 

1. Tội phạm về trật tự xã hội 

Do chủ động tấn công, trấn áp quyết liệt nên tội phạm hình sự giảm mạnh 

so với cùng kỳ. Toàn tỉnh thụ lý 355 vụ1, làm chết 07 người, bị thương 61 người, 

tài sản thiệt hại khoảng 79,7 tỷ đồng. So cùng kỳ, tội phạm hình sự giảm 14% số 

vụ (355/413 vụ), giảm 25% số người chết (9/12 người), tăng 41,07% số người bị 

thương (79/56 người). Nhiều loại tội phạm giảm, như: Trộm cắp tài sản giảm 

36,98% (121/192 vụ), cướp tài sản giảm 33,33% (8/12 vụ); tội phạm chống người 

thi hành công vụ giảm cả về số vụ, tính chất và hậu quả thiệt hại (giảm 28,57% số 

vụ - 5/7 vụ; giảm 75% số người bị thương - 2/8 người). Tuy nhiên, tại một số thời 

điểm, một số loại tội phạm diễn biến phức tạp, hậu quả nghiêm trọng, như: Giết 

người tăng 25% số vụ (15/12 vụ), trong đó, 07 vụ xảy ra trong vùng dân tộc thiểu 

số; 04 vụ liên quan các nhóm thanh thiếu niên, 04 vụ đối tượng phạm tội có tiền 

sử bệnh tâm thần; cố ý gây thương tích tăng 26,19% (53/42 vụ); một số vụ lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại lớn2; tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc 

xảy ra tại nhiều địa phương3. 

                                                           
1 Xảy ra trong kỳ 326 vụ; xảy ra thời gian trước mới phát hiện trong kỳ 29 vụ; điều tra mở rộng 18 vụ. Nhóm tội 

phạm xâm phạm nhân thân chiếm 30,06%; nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 59,5%; tội phạm khác chiếm 

10,44%. 
2 Xảy ra 25 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tăng 04 vụ (25/21 vụ) so cùng kỳ; trong đó 05 vụ sử dụng mạng xã hội, mạng 

viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo. Điển hình: Vụ Chu Nữ Diệu Huyền lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 56 tỷ đồng. 
3 Phát hiện, xử lý 31 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 
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2. Tội phạm ma túy 

Xu hướng tăng, nhiều thời điểm diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động vận 

chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc, Kon Tum, thành phố 

Hồ Chí Minh về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; tập trung chủ yếu tại thành phố Pleiku 

(chiếm 54,65% số vụ), Chư Sê, Krông Pa và các huyện biên giới. Số vụ mua bán, 

vận chuyển, sử dụng ma túy tổng hợp chiếm tỷ lệ cao (74/86 vụ - 86,04%); phương 

thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi, đối phó cơ quan 

chức năng. Tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp tại quán bar, 

karaoke, khách sạn, nhà nghỉ tiếp tục xảy ra tại một số địa phương4. 

3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 

Xảy ra trên các lĩnh vực quản lý tài sản công, tài chính, ngân hàng, đất 

đai... với hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái quy định 

của Nhà nước để trục lợi5; trốn thuế gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Phát 

hiện một số vụ vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) khối lượng lớn từ Campuchia về 

địa bàn tỉnh. Tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tiếp tục xảy ra 

tại nhiều địa bàn. Hoạt động “tín dụng đen” được kiềm chế, nhưng vẫn xảy ra 

trong cộng đồng do nhu cầu của người dân. 

 4. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh ATTP 

Vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm được phát hiện tăng so với cùng kỳ 

(tăng 154,5% - 55/21 vụ), chủ yếu là kinh doanh thực phẩm không rõ xuất xứ, 

sử dụng chất cấm, không đảm bảo vệ sinh khi chế biến. Tình trạng đổ chất thải 

rắn sinh hoạt, công nghiệp ảnh hưởng môi trường, sức khỏe người dân; khai 

thác, vận chuyển khoáng sản trái phép (cát, đá...) xảy ra tại nhiều địa bàn. Tình 

trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng chưa được ngăn chặn hiệu quả. 

5. Trật tự, an toàn giao thông; cháy, nổ, tai nạn khác  

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 171 vụ, làm chết 

127 người, bị thương 135 người6; so với cùng kỳ năm 2020, tăng 1,18% số vụ 

(171/169 vụ), tăng 3,25% số người chết (127/123 người), giảm 11,76% số người 

bị thương (135/153 người). So sánh tần suất TNGT trên 10.000 phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, số vụ giảm 0,07, số người chết giảm 0,02, số 

người bị thương giảm 0,27; so sánh trên 10.000 dân, số vụ tăng 0,03, số người 

chết tăng 0,05, số người bị thương tăng 0,17.  

TNGT chủ yếu xảy ra trên tuyến Quốc lộ chiếm 49,71% (85 vụ/171 vụ), tăng 

                                                           
4 Phát hiện, xử lý 14 vụ, 108 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar, karaoke, nhà nghỉ. 
5 (1) Vụ Công ty Cà phê Ia Sao 2 bán thanh lý cây Muồng và vỏ Trấu với tổng số tiền 2.123.500.000 đồng 

nhưng không xuất hóa đơn GTGT, không kê khai hạch toán vào sổ sách của đơn vị, không báo cáo doanh thu; 

(2) Vụ Lý Kim Thành (nguyên Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku, Kbang) tham ô 

tài sản; (3) Vụ Rơ Châm Mlanh (chủ tịch xã Ia Pếch, Ia Grai) thiếu trách nhiệm trong chứng thực hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất gây hậu quả nghiêm trọng. 
6 Gồm: 01 vụ đặc biệt nghiêm trọng (chiếm 0,55%), 13 vụ rất nghiêm trọng (chiếm 7,18%); 98 vụ nghiêm 

trọng (chiếm 59,67%), 59 vụ ít nghiêm trọng (chiếm 32,60%). 
7 Tần suất TNGT: Cứ 10.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì xảy ra 1,81 vụ, 1,34 người chết, 

1,43 người bị thương. Cứ 10.000 dân thì xảy ra 1,09 vụ, 0,81 người chết, 0,86 người bị thương. 
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4,94% số vụ (85/81 vụ). Thời gian xảy ra tập trung vào khoảng từ 17 giờ đến 22 giờ: 

74 vụ (chiếm 43,27%); TNGT liên quan đến người DTTS có sự chuyển biến, giảm số 

người chết, số người bị thương8. 

Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do lỗi của người tham gia giao thông, cụ 

thể: Đi sai làn đường, phần đường 45 vụ (chiếm 26,32%); không chú ý quan sát 

38 vụ (chiếm 22,2%); vi phạm tốc độ 27 vụ (chiếm 15,79%); tránh vượt, dừng, 

chuyển hướng sai quy định 22 vụ (chiếm 12,87%). Xảy ra 13 vụ người điều 

khiển phương tiện sử dụng rượu bia (chiếm 8,9%), giảm 07 vụ so với cùng kỳ. 

- Tình hình cháy, nổ và tai nạn khác: Xảy ra 18 vụ cháy, thiệt hại tài sản 

khoảng 2,548 tỷ đồng (so cùng kỳ, giảm 14 vụ, giảm 01 người chết, giảm 01 
người bị thương, tài sản thiệt hại giảm khoảng 20,9 tỷ đồng). Tiếp nhận, xử lý 

thông tin 01 vụ nổ, làm chết 01 người, bị thương 01 người; 59 vụ tự tử, chết 59 

người (liên quan người DTTS chiếm 52,5%); 35 vụ đuối nước, làm chết 37 

người; 56 vụ tai nạn khác, làm chết 50 người, bị thương 12 người. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI 

PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, địa phương triển khai nghiêm 

túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy9. Triển khai thực 

hiện các văn bản của Trung ương về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm 

pháp luật; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi 

lên về trật tự xã hội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, 

đấu tranh tội phạm, phòng chống 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 cháy10; kết hợp chặt chẽ giữa công 

                                                           
8 Xảy ra 84 vụ, làm 63 người chết, 53 người bị thương; tăng 6,33% số vụ (tăng 05 vụ), giảm 1,56% số người 

chết (giảm 01 người), giảm 11,67% số người bị thương (giảm 07 người). 
9 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; Nghị quyết 

số 99/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 

 10 Kế hoạch số 528/KH-UBND, ngày 12/5/2021 về phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm năm 2021; 

Chương trình số 368/CTr-UBND, ngày 30/3/2021 về phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 818/KH-UBND, ngày 21/6/2021 triển khai thực 

hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg, ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Đề án “Nâng cao năng 

lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi VPPL, tiêu cực, 

tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”; Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 14/01/2021 về việc thực 

hiện công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 257/KH-UBND, ngày 

03/3/2021 về tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Chỉ thị số 11/CT-UBND, 

ngày 11/6/2021 về đảm bảo ANQG, TTATXH trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Văn bản số 

361/UBND-NC, ngày 29/3/2021 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản; Kế hoạch số 

281/KH-UBND, ngày 08/3/2021 về việc thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và TTKS, XLVP 

TTATGT đường bộ trong thanh, thiếu niên người DTTS; Văn bản số 422/UBND-NC, ngày 15/4/2021 về tăng 

cường công tác PCCC đối với nhà cao tầng; Công điện 01/CĐ-UBND, ngày 18/01/2021 về tăng cường thực hiện 

các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Văn bản 
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tác đảm bảo an ninh, trật tự với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời, đảm bảo các phương án, biện pháp chống 

dịch Covid-19. Chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp lực lượng Công an thực hiện 

hiệu quả 02 đợt cao điểm tấn công, trấn tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII và Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, Ủy 

ban nhân dân 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 tỉnh11. 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 

quần chúng 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 về giáo dục, phổ biến pháp luật, phòng chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật, nổi bật: 

 - Sở Tư pháp phát hành 1.000 cuốn Thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật 

tỉnh Gia Lai; duy trì chuyên mục đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống 

ma túy và HIV/AIDS trong 5.400 cuốn Sổ tay phổ biến giáo dục pháp luật ở 

thôn, làng, khu dân cư. 

 - Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan văn 

hóa, thông tin và thể thao địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, PCTP, VPPL và TNXH; biểu dương 

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong chức sắc, chức việc, tín đồ trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Gia Lai đăng tải 150 tin, bài liên quan 

công tác đảm bảo ANTT. Đài Phát thanh - Truyền hình duy trì, phát sóng chuyên 

mục An ninh - trật tự trên 02 làn sóng phát thanh và truyền hình toàn tỉnh, duy trì 

các chuyên mục “Vì an ninh Tổ quốc”, “Quốc phòng toàn dân”... 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo Phòng văn hóa thông tin; 

                                                                                                                                                                                     
số 2535/UBND-NC, ngày 31/12/2020 về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn 

đa dạng sinh học và các loài hoang dã. 

 11 Kế hoạch 07/KH-BCĐ, ngày 22/02/2021 về công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Kế hoạch số 08/KH-BCĐ, ngày 01/3/2021 triển khai chương trình phối hợp số 09 

giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; Kế hoạch chuyển hóa địa 

bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH năm 2021, Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021; Công văn số 17/BCĐ, ngày 

10/6/2021 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc. 
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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 qua đó lồng 

ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng chống tội phạm, phòng 

chống mua bán người đồng thời phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – 

Truyền hình tỉnh duy trì thực hiện các chuyên mục “An ninh Gia Lai”, “Quốc 

phòng toàn dân”... phát định kỳ trên 02 làn sóng phát thanh, truyền hình tỉnh, 

triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp thông tin tuyên truyền về phòng, chống 

tội phạm mua bán người với nhiều nội dung phong phú đa dạng.   

 - Đoàn thanh niên duy trì 66 mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có”; 
phối hợp lực lượng Công an tổ chức 125 hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật, phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người tại các trường 

học thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, ngoại khóa, hội thi, hội diễn. 

 - Liên đoàn lao động tỉnh cấp phát 70 cuốn tài liệu hỏi đáp văn kiện Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; vận động 100% đoàn viên, người lao động ký 

cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội gắn với xây 

dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức lồng 

ghép công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong 2.045 buổi tuyên 

truyền thu hút hơn 59.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia. 

- Hội liên hiệp Phụ nữ: Thành lập 05 mô hình phòng ngừa tín dụng đen tại 

TP Pleiku và các huyện Ia Pa, Đak Đoa, Chư Sê, Phú Thiện, Kông Chro với 250 

thành viên tham gia; 07 CLB, mô hình tuyên truyền pháp luật với 82 thành viên 

tham gia. Duy trì hoạt động của 1.252 mô hình “Địa chỉ tin cậy” ở cộng đồng 

tại 189 xã, thị trấn và 09 CLB phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội với 205 thành 

viên. Phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm thu hút 24.561 lượt 

cán bộ hội viên tham gia. Phối hợp Công an tỉnh, Trại giam Gia Trung tiếp xúc, 

giúp đỡ 25 phạm nhân nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. 

 - 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”. Duy 

trì hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”, đã tư vấn cho 94 lượt 

CBCS. Quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng 10 đợt với 3.610 lượt 

CBCS và nhân dân trên địa bàn tham dự; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 

6.307 lượt công dân từ vùng dịch trở về... 

 - Các đơn vị Bộ đội biên phòng phối hợp cấp ủy, chính quyền các xã biên 

giới và các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng 

nhân dân nhận biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội 

phạm ma túy, mua bán người nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và phối hợp cơ 

quan chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã tổ chức tuyên truyền 105 

buổi với 12.396 lượt người tham dự. 

 - Lực lượng Công an: Triển khai 2.371 lượt tuyên truyền pháp luật tại các 

thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học với 264.877 lượt người tham 

gia; phát 70.728 tài liệu, tuyên truyền 4.184 lượt xe loa; đăng tải 597 bài, tin, 
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phóng sự và 1.980 lượt phát thanh tuyên tuyền. 

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 và lĩnh 

vực phụ trách, cụ thể: 

- Lực lượng Công an mở 02 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo 

vệ các sự kiện lớn của đất nước, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi 

lên. Tập trung điều tra, làm rõ 307/355 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 86,5% (án 

rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,8%; thường án đạt 84,9%); làm rõ 

582 đối tượng, bắt 315 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 11,3 tỷ đồng; lập hồ sơ 

đưa 07 đối tượng vào trường giáo dưỡng. Chủ động đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ 

điểm, đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy12; 

lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn 97 đối tượng, đưa 97 người nghiện đi 

cai nghiện bắt buộc. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng, 

chức vụ, kinh tế, môi trường13; 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 phẩm14. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp thụ lý 949 vụ, 1.305 bị can (năm 2020 
chuyển 354 vụ, 405 bị can; khởi tố mới 579 vụ, 896 bị can). Kết luận điều tra, đề 

nghị truy tố 428 vụ, 747 bị can; đình chỉ điều tra 22 vụ, 19 bị can; tạm đình chỉ 

điều tra 137 vụ, 32 bị can; hiện đang điều tra 362 vụ, 507 bị can. 

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

khởi tố: Tiếp nhận, xử lý 1.214 tin (năm 2020 chuyển qua 250 tin, tiếp nhận mới 

920 tin, phục hồi 44 tin); xác minh, giải quyết 935 tin (đạt tỷ lệ 77,01%), trong 

đó khởi tố 521 tin, không khởi tố 324 tin, tạm đình chỉ giải quyết 90 tin, hiện 

đang xác minh 279 tin. 

- Lực lượng Bộ đội Biên phòng: Phát hiện 69 vụ, 138 đối tượng vi phạm 

pháp luật theo thẩm quyền15, thu giữ 77,8258 gram ma túy, 473,3 kg pháo, 

10,855m3 gỗ, 21 phương tiện vi phạm. Kết quả xử lý: Khởi tố, chuyển Cơ quan 

điều tra 03 vụ/02 đối tượng; xử lý hành chính 51 vụ/127 đối tượng, số tiền 

693.850.000 đồng. 

- Lực lượng Kiểm lâm: Trực tiếp, phối hợp các ngành chức năng phát 

hiện, bắt giữ 236 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, thu giữ 401m3 gỗ, 129kg 

                                                           
 12 Phát hiện, bắt 86 vụ, 114 đối tượng phạm tội, giảm 01 vụ, 04 đối tượng so cùng kỳ; thu giữ 19,5831 gam 

heroin, 1.107,0314 gam ma túy tổng hợp, 05 khẩu súng, 02 xe mô tô và một số tang vật, phương tiện khác. 

Ngoài ra, xử lý 94 vụ, 327 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ năm 2020 tăng 17 vụ, giảm 

178 đối tượng). 

 13 Phát hiện 193 vụ, 227 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng, chức vụ và trật tự quản lý kinh tế, thu giữ 

187m3 gỗ, 2.222kg pháo, 23.532 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 16 ô tô cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan. 

 14 Phát hiện 106 vụ, 103 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm, thu 

giữ 120 m3 đá, 273 m3 cát, đất cấp phối, 129 kg động vật hoang dã cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan. 
15 Gồm: 02 vụ tàng trữ trái phép ma túy, 04 vụ buôn lậu; 45 vụ xuất nhập cảnh trái phép; 10 vụ khai thác, vận 

chuyển lâm sản trái phép; 08 vụ vi phạm khác. 
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động vật rừng, 36 xe ô tô cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan. Đã xử lý 

hình sự 24 vụ (17 vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; 07 vụ 

hủy hoại rừng); xử lý hành chính 150 vụ, số tiền gần 1,6 tỷ đồng. 

Công tác tiếp nhận, xử lý, 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 

Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020, chỉ đạo các 

ngành, các cấp tăng cường phối hợp thực hiện dự án cấp căn cước công dân 

(CCCD)16; tăng cường công tác thu thập, cập nhật, kiểm tra, phúc tra và xác minh 

thông tin dân cư, cập nhật, bổ sung vào hệ thống CSDL quốc gia về dân cư; triển 

khai thí điểm cung cấp dịch vụ công về cư trú trên Cổng dịch vụ công quản lý cư 

trú thuộc hệ thống CSDL quốc gia về dân cư.  

Tiếp tục triển khai hiệu quả đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và 

đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ17. Thực hiện nghiêm quy trình đăng ký, quản lý cư trú, ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện về ANTT gắn với kiểm tra, xử lý vi phạm.  

Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính; niêm yết công khai tiêu chuẩn, thủ tục hành chính, lệ phí 

tại nơi tiếp dân; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cán bộ 

tiếp công dân, nhất là lĩnh vực cấp CCCD, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về 

ANTT. Củng cố, kiện toàn lực lượng tự quản, tổ chức quần chúng thực hiện tốt 

công tác phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan ANTT tại địa bàn cơ sở. 

Ban hành 05 văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về PCCC và CNCH18. Nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC đa dạng về hình thức, nội dung thiết 

thực, phù hợp với từng đối tượng19; phối hợp thực tập các phương án chữa cháy, 
                                                           
 16 Tính đến 15/6/2021, đã thu nhận 934.029 hồ sơ cấp CCCD, đạt gần 90% chỉ tiêu Bộ Công an giao 

(1.042.037 nhân khẩu trên 14 tuổi); Bộ Công an đã hoàn trả cho người dân 312.099 CCCD. 

 17 Tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 642 khẩu súng (18 súng quân dụng; 01 súng thể thao, 03 

súng săn; 620 súng tự chế các loại), 272 viên đạn các loại, 35 mìn, lựu đạn, đầu đạn, 653 CCHT, 251 VKTS... 
18 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Kế hoạch triển 

khai các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân PCCC; Công văn chỉ đạo tăng cường công tác PCCC đối với 

nhà cao tầng; Công văn tăng cường bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Công văn chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về 

PCCC theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP. 
19 Tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở và tại các trường học trên địa bàn tỉnh  

được 34 buổi với 3.849 người tham gia; xây dựng 10 phóng sự, đưa 17 tin bài, tuyên truyền, cảnh báo về công tác 

PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng 17 tin lên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Tổ chức 14 

lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC với 1.712 người tham gia, cấp 1.712 giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ PCCC. 
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cứu nạn, cứu hộ với nhiều lực lượng, phương tiện tham gia đảm bảo an toàn, đạt 

kết quả tốt. Đồng thời, đảm bảo lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, kịp 

thời cứu chữa các vụ cháy. Công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục PCCC 

được cải cách, thực hiện theo cơ chế “một cửa” tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ 

chức liên hệ công tác.  

5. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai Năm An toàn giao thông 

2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông” bằng nhiều nội dung công tác thiết thực, hiệu quả: Tổ 

chức tuyên truyền đến từng thôn, làng, tổ dân phố, nhất là vùng dân tộc thiểu số, 

tập trung lứa tuổi thanh thiếu niên20. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện 

TTKS, xử lý vi phạm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT tại các 

tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, thời gian cao điểm21. Thực hiện đúng quy 

định, quy trình về đăng ký, quản lý phương tiện và điều tra, xử lý TNGT22. Đồng 

thời, thông qua tuần tra, kiểm soát, phối hợp phát hiện, bắt giữ các đối tượng 

phạm tội, vi phạm pháp luật23. 

6. 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; chủ động trao đổi thông tin 

kiểm soát xuất, nhập cảnh trong thời điểm dịch Covid - 19. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

                                                           
20 Tuyên truyền pháp luật giao thông tại 349 thôn, làng, tổ dân phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

tôn giáo với 66.860 lượt người tham gia; 2.080 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe loa; lắp đặt 97 panô, áp 

phích, băng rôn; phát 8.491 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; tặng 554 mũ bảo hiểm cho học sinh; phối hợp Đài phát 

thanh truyền hình, cơ quan báo chí đăng, phát sóng 125 phóng sự, tin, bài viết; vận động cá biệt, gọi hỏi, răn đe 

1.429 thanh, thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT; vận động 93 doanh nghiệp vận tải, 396 lái xe, phụ xe 

cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ... 
21 Phát hiện, lập biên bản 48.354 trường hợp, tạm giữ 7.782 phương tiện, 22.026 giấy tờ các loại; xử phạt 

46.008 trường hợp vi phạm, số tiền hơn 24,04 tỷ đồng; tước 1.831 Giấy phép lái xe có thời hạn. So với cùng kỳ 

năm 2020, số trường hợp phát hiện giảm 7,95%, xử phạt giảm 2,32%, số tiền xử phạt tăng 9,7%. 

Huy động lực lượng Công an cấp xã và Tổ tự quản ATGT phối hợp với lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, 

kiểm soát xử lý vi phạm tại các địa điểm phức tạp về ANTT trong giờ cao điểm phát hiện; xử phạt 1.799 trường 

hợp, số tiền 657,250 triệu đồng, nhắc nhở 10.654 trường hợp. 
22 Đăng ký mới 1.225 ô tô; 23.044 mô tô. Đăng ký chuyển đến 1.048 ô tô; 1.755 mô tô; chuyển đi 546 ô tô; 

527 mô tô. Hiện đang quản lý 53.693 ô tô, 892.892 mô tô. Kết luận điều tra đề nghị truy tố 25 vụ, 25 bị can; 

chuyển cơ quan có thẩm quyền XPVPHC 15 vụ với số tiền 112 triệu đồng; số vụ không khởi tố 18 vụ, chuyển cơ 

quan Quân sự 07 vụ;  đang tiếp tục điều tra 85 vụ.  
23 Phát hiện 22 vụ phạm pháp hình sự trên các tuyến giao thông, bắt giữ 18 đối tượng hình sự; tạm giữ 10 ô 

tô, 12 mô tô, 409gram heroin, 265 viên thuốc lắc, 15.990 gói thuốc lá các loại, 138 kg pháo, cùng nhiều tang vật 

khác bàn giao cơ quan chức năng xử lý. 
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Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến 

động, nhất là dịch bệnh Covid-19 tác động đến công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt 

của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo 

các cấp, các ngành chủ động nắm, dự báo tình hình, triển khai quyết liệt các kế 

hoạch, biện pháp đấu tranh 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, nhất là đã giữ vững hình hình an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. Tội phạm hình sự giảm về số vụ và mức độ thiệt hại (giảm 14% số 
vụ, giảm 25% số người chết); công tác điều tra, khám phá tội phạm vượt chỉ tiêu 

Quốc hội giao (tỷ lệ điều tra chung vượt 11,5%; tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, 
đặc biệt nghiêm trọng vượt 3,8%); các vụ án nổi cộm, bức xúc dư luận được khẩn 

trương làm rõ; bắt, triệt phá nhiều điểm, tụ điểm ma túy; xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm liên quan phòng, chống dịch Covid - 19; công tác quản lý nhà nước về 

ANTT, phòng cháy, chữa cháy được tăng cường hiệu lực, hiệu quả.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Mặc dù tội phạm hình sự được kiềm chế nhưng một số loại tội phạm diễn 

biến phức tạp như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chưa đạt yêu 

cầu của Quốc hội. Công tác phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng còn hạn chế, 

chưa tương xứng với tình hình và dư luận. Tình trạng khai thác lâm sản, phá 

rừng chưa được ngăn chặn hiệu quả, còn xảy ra tại một số địa bàn, báo chí phản 

ánh. Tai nạn giao thông chưa được kiềm chế, tăng về số vụ và mức độ thiệt hại. 

3. Nguyên nhân 

Do sự suy thoái, xuống cấp về đạo đức lối sống trong một bộ phận người 

dân, trình độ nhận thức pháp luật hạn chế, thiếu kỹ năng giải quyết mâu thuẫn 

trong khi lực lượng cơ sở chưa kịp thời nắm tình hình, giải quyết các vấn đề bức 

xúc trong nội bộ nhân dân đến các hành vi phạm tội mang tính bột phát. Công tác 

quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn sơ hở, tội phạm lợi dụng hoạt động. 

Bên cạnh đó, các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2021 

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 
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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 các chủ 

trương, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác phòng ngừa xã 

hội kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh, trấn áp tội phạm. Xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng đến địa bàn cơ sở; nâng cao hiệu 

quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nhân rộng các mô hình, 

điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT tại cơ sở. 

3. Chỉ đạo lực lượng Công an 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 tội phạm 

xâm hại trẻ em, tội phạm lừa đảo, tội phạm đánh bạc, tội phạm sử dụng công nghệ 

cao, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”; các điểm, tụ điểm, 

đường dây ma túy; nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng, chức 

vụ, kinh tế, tích cực thu hồi tài sản thiệt hại; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm tội 

phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

4. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công tac 

điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt 

động điều tra, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. 

5. Thực hiện tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là 

quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý các 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bảo đảm tiến độ thực hiện dự án cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án căn cước công dân. Triển khai đồng bộ 

các kế hoạch, giải pháp bảo đảm TTATGT, xử lý nghiêm các vi phạm, mục tiêu 

kiềm chế, giảm TNGT; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. 

 6. 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 ANTT đã ký kết. Tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế về tài chính, khoa 

học, kỹ thuật phục vụ điều tra, xử lý tội phạm./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các ĐB HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Ban pháp chế - HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT-TH, NL, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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