UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THAN UYÊN
Số:

/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Than Uyên, ngày

tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
(Trình kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ sáu của HĐND huyện khóa XX,
UBND huyện báo cáo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm
pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện xây dựng
chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2018. Trong đó, phân công
rõ nhiệm vụ cho Công an huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị
có liên quan. Yêu cầu Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tối đa
các biện pháp tuần tra kiểm soát địa bàn, kiềm chế tối đa hoạt động của các loại
tội phạm. Trong đó đặc biệt chú ý là tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản…
UBND huyện đã chỉ đạo BCĐ phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội; xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; an toàn giao thông huyện xây dựng kế
hoạch thực hiện Chương trình Nghị quyết 09/1998/NQ-CP, Chương trình mục
tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua
bán người và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Qua đó, đẩy mạnh tối đa hoạt
động phòng chống tội phạm từ cấp cơ sở, huy động quần chúng Nhân dân tham
gia cùng với lực lượng Công an và các lực lượng chức năng trong việc giải
quyết các vấn đề về an ninh trật tự tại khu dân cư.
Thực hiện Đề án “Phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện giai đoạn
2016-2020”, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện, trong đó, phân
công rõ vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác
phòng chống, xử lý tội phạm ma túy, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt
trong việc tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã
thị trấn phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống
tội phạm ma túy.
Hàng tháng, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên trực tiếp kiểm tra công
tác tuần tra cùng các lực lượng: Công an, Quân sự qua đó kịp thời nắm tình hình
thực tế để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ANCT, ANQG

1. Tình hình an ninh chính trị
Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, Công an huyện đã chủ động xây dựng,
triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự năm 2018, thường xuyên bám sát
1

địa bàn nhất là địa bàn có hoạt động lợi dụng tôn giáo, di cư tự do, các xã trong
vùng di dân tái định cư. Đồng thời nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất với
Huyện ủy, UBND huyện giải quyết các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Tham mưu đề
xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để các vụ việc phức tạp,
mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để hình thành các "điểm nóng" phức
tạp về ANTT. Do đó tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện trong 6 tháng
đầu năm 2018 luôn được giữ vững, ổn định, không có tình hình, vụ việc phức
tạp xảy ra.
2. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội
2.1. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự
Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình phạm pháp hình sự xảy ra 09 vụ,
bắt giữ 09 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 01 vụ = 01 đối tượng.
Thu giữ: 01 máy tính xách tay.
Công tác điều tra, xử lý tội phạm
- Án khởi tố 09 vụ = 09 bị can.
- Án kết thúc chuyển VKS: 05 vụ = 05 bị can
- Án đang thụ lý điều tra: 04 vụ = 04 bị can
* Xử phạt hành chính: 01 vụ = 01 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt:
150.000VNĐ.
So với cùng kỳ năm 2017, giảm 01 vụ (09/10 vụ) = 10% và giảm 01 đối
tượng (09/10) = 10%.
* Tệ nạn trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm không xảy ra vụ việc nào.
2.2. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
* Tổng số vụ án Ma túy trong 6 tháng đầu năm 2018 đã điều tra khám phá
22 vụ án = 27 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 25 vụ (22/47) =
53,19% và giảm 35 đối tượng (27/62) = 56,45 %.
Vật chứng thu giữ: 13,79 gam Hêrôin, 0,63 gam thuốc phiện,
3.505.000VNĐ (Ba triệu năm trăm linh năm nghìn đồng).
- Án khởi tố 17 vụ = 22 bị can.
- Xử phạt hành chính: 05 vụ = 05 đối tượng
- Án kết thúc chuyển VKS: 04 vụ = 08 bị can
- Án đang thụ lý điều tra: 13 vụ = 14 bị can.
- Tổ chức phá nhổ diện tích 9.722 m2 trồng cây thuốc phiện.
- Tổng số người nghiện ma túy trên địa bàn huyện tính đến ngày
15/5/2018: 432 người nghiện đang ở ngoài xã hội so với 6 tháng đầu năm 2017
giảm 73 người (lý do bắt đi cai nghiện, đi làm ăn xa và chết).
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- Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã phát hiện, phá nhổ 9.722 m2 so với
cùng kỳ năm 2017 là 1.600 m2 tăng 8.122 m2 = 507%.
2.3. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế - môi trường
Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã phối hợp với các đơn vị chức năng làm
tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các vụ việc vi phạm liên
quan đến kinh tế, môi trường. Đã xử phạt hành chính 08 vụ = 08 đối tượng (so
với cùng kỳ năm 2017 tăng 06 vụ = 06 đối tượng ). Tổng số tiền phạt:
43.500.000 đồng (Bốn mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng).
UBND huyện Than Uyên đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về đấu
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vệ sinh an toàn thực
phẩm trong 6 tháng đầu năm 2018. Tiến hành kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh
doanh trên địa bàn huyện. Kết quả đã tiến hành nhắc nhở 34 cơ sở; phát hiện
và xử phạt 04 cơ sở kinh doanh với số tiền 31.750.000 VNĐ (Ba mươi mốt
triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
2.4. Công tác QLHC về TTXH
- Công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT:
Hiện trên địa bàn huyện đang quản lý tổng số 53 cơ sở kinh doanh 57 dịch vụ
gồm: 10 Karaoke, 20 nhà nghỉ, 01 khách sạn, 14 dich
̣ vu ̣ cầ m đồ , 02 xông hơi
massage, 10 cơ sở kinh doanh gas (trong đó 01 cơ sở sang triế t gas).
- Công tác quản lý VK-VLN-CCHT: Vận động thu hồi 10 khẩu súng kíp
tự chế, 02 súng cồn, 02 bộ xung kích điện;
Phối hợp với Phòng PC64 quản lý 04 cơ sở sử dụng vật liệu nổ, 09 cơ
quan, đơn vị, trường học sử dụng Vũ khí, CCHT.
- Công tác PCCC: Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn
phòng cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như: Các cơ sở kinh
doanh xăng, dầu; chợ trung tâm; cơ sở kinh doanh gas...
2.5. Công tác đảm bảo TTATGT - Cơ động
- Công tác đăng ký xe môtô: Đăng ký mới 803 trường hợp xe môtô, 06 xe
máy điện; sang tên 23 trường hợp, đổi biển 36 trường hợp, chuyển đi 21 trường
hợp, chuyển đến 17 trường hợp.
- Công tác đảm bảo ATGT, trật tự công cộng: Phát hiện lập biên bản
VPHC 192 trường hợp; tạm giữ 01 xe ô tô, 147 xe mô tô, 44 giấy tờ có liên
quan; Xử phạt VPHC 154 trường hợp, phạt cảnh cáo 27 trường hợp, phạt tiền
127 trường hợp; nộp Kho Bạc Nhà nước 130.155.000 VNĐ (Một trăm ba mươi
triệu một trăm năm mươi lăm nghìn đồng).
- Công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông:
+ Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông. Hậu quả: làm chết 03 người, bị thương
02 người, hư hỏng 02 xe môtô. So với cùng kỳ năm 2017 số vụ tai nạn giao
thông không tăng, không giảm (2/2 vụ), số người chết tăng 01 người (3/2), số
người bị thương tăng 02 người (2/0).
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+ Va chạm giao thông trong 06 tháng đầu năm 2018 không xảy ra vụ nào.
So với cùng kỳ năm 2017, số vụ va chạm giao thông không tăng, không giảm.
- Công tác tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ
được 05 buổi = 361 lượt người tham gia, phát 1.805 tài liệu tuyên truyền, 50
phao cứu sinh.
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BẢO VỆ ANTQ

- Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho Cấp uỷ, chính quyền cơ sở
xã, thị trấn ra Nghị quyết, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở phối hợp tổ
chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương chính
sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời giáo dục Nhân dân nâng cao ý thức cảnh
giác, thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống Ma
tuý gắn với các hoạt động, phong trào khác của địa phương.
- Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức khóa Tập huấn cho tổng số 42 Công an
viên trên 02 xã
- Duy trì mô hình điểm về quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại địa
bàn thị trấn Than Uyên. Tiếp tục củng cố mô hình điển hình tiên tiến ở xã Mường
Mít, Hua Nà, Pha Mu và xã tà Hừa là địa bàn không có tội phạm Ma tuý và mại
dâm Duy trì mô hình điểm về quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại địa
bàn thị trấn Than Uyên. Củng cố 154 tổ ANND, 13 tổ bảo vệ dân phố, 04 dòng họ
tự quản, 13 tổ dân phòng.
- Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng, cảm hoá giáo dục người lầm
lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, thực hiện nếp
sống mới.
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
Được sự quan tâm của Đảng uỷ, BGĐ Công an tỉnh, Thường trực Huyện
Uỷ, HĐND, UBND huyện sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, đoàn thể
lực lượng vũ trang, sự ủng hộ giúp đỡ của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn và
sự nỗ lực phấn đấu của CBCS. Do vậy tình hình ANTT trên địa bàn huyện trong
6 tháng đầu năm 2018 luôn được giữ vững ổn định, tình hình tội phạm hình sự,
ma túy giảm so với cùng kỳ năm 2017. Phong trào toàn dân BVANTQ được
phát triển sâu rộng, tạo môi trưởng ổn định phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH
tại địa phương.
Công tác tuyên truyền tiếp tục được triến khai trên diện rộng với nhiều nội
dung và hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp tình hình thực tế từng cơ quan,
đơn vị, địa phương.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã triển khai
mạnh mẽ, quyết liệt. Qua công tác nắm tình hình đã chủ động đấu tranh có hiệu
quả với các loại tội phạm như: trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy... Lực lượng
Công an đã chủ động tổ chức các đợt rà soát, khảo sát tình hình tội phạm và tệ
nạn xã hội trên địa bàn, xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá.
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Triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, góp
phần phục vụ yêu cầu chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
2. Tồn tại
- Tình hình tai nạn giao thông đang có chiều hướng tăng về số người chết
và số người bị thương.
- Công tác phát động phong trào toàn dân BVANTQ có nơi chưa đi vào
chiều sâu. Tình hình ANNT còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định.
* Nguyên nhân
- Than Uyên vẫn còn nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn; giao thông
liên lạc đến các thôn, bản không thuận tiện; trình độ dân trí không đồng đều;
nhận thức về pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế, do đó tình hình
các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội vẫn còn có những diễn biến phức tạp
làm ảnh hưởng đến việc phát triển KTXH tại địa phương.
- Địa bàn rộng, lực lượng tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ
nạn xã hội còn mỏng. Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ
cho công tác của đơn vị còn thiếu, vì thế đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu
quả công tác đảm bảo ANTT.
V. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá và dự báo
những tác động của tình hình chính trị, kinh tế trong nước, trong tỉnh tác động
đến sự phát triển KT-XH huyện Than Uyên. Chủ động tham mưu, đề xuất với
cấp ủy địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp thực hiện có hiệu
quả công tác đảm bảo ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển
KT-XH năm 2018.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 28NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về
"Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày
22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới".
3. Chủ động phối hợp với lực lượng Quân sự trong triển khai thực hiện
Nghị định số 77/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp đảm bảo an
ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng; tiếp tục thực hiện
Quy chế phối hợp số 01/QC-PH, ngày 10/01/2013 giữa Công an huyện và Ban
Chỉ huy Quân sự huyện.
4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc. Duy trì thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-ĐU ngày 26/12/2012 của
Đảng ủy Công an huyện về xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ.
Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày
01/02/2008 của thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong
đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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5. Tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình ANTT tại cơ sở (chú ý các địa
bàn có hoạt động tôn giáo, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT). Quản lý
người nước ngoài vào địa bàn tham quan du lịch. Làm tốt công tác gọi hỏi và lập
hồ sơ quản lý số đối tượng về thăm thân tại địa phương. Thực hiện công tác bảo
vệ chính trị nội bộ.
6. Tiếp tục tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện Chỉ
thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trì khóa X về "tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới";
Nghị quyết số 63/NQ-QH của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh
phòng, chống tội phạm; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn
2015-2025, định hướng 2030. Nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa
nghiệp vụ, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Phát huy sức mạnh tổng
hợp của hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tích cực của quần chúng Nhân
dân vào công tác phòng ngừa tội phạm.
Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã các loại
tội phạm. Thực hiện có hiệu quả Dự án xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma
túy. Tiếp tục vận động Nhân dân không tái trồng cây thuốc phiện.
7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị
(Khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về
Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thực hiện tốt công tác phòng, chống
oan sai. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 28/TT-BCA, ngày 07/7/2014 của Bộ
trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong CAND.
8. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý hành
chính về TTXH, nhất là công tác quản lý lưu trú; ngành, nghề đầu tư, kinh
doanh có điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Tăng cường công tác PCCC;
công tác đảm bảo TTATGT nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Thực hiện tốt cải
cách thủ tục hành chính trong quản lý Nhà nước về ANTT.
9. Thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp
hành Trung ương (Khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày
21/4/2014 của Bộ Công an về "Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân
dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".
Tăng cường công tác đảm bảo ANTT, đẩy mạnh và nhân rộng mô hình quần
chúng tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT, gắn với phong trào "Toàn dân
đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
10. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác Công an gắn với thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Nghị quyết của Đảng bộ Công an tỉnh lần
thứ XVI; Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVII; Nghị quyết Đảng bộ Công
an huyện Than Uyên lần thứ VI.
11. Tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ, chi bộ. Lấy
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kết quả học tập và làm theo tấm gương của Bác là một trong những tiêu chuẩn
bình xét, đánh giá, phân xếp loại đảng viên, chi bộ hằng năm. Thực hiện nghiêm
túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); thực hiện Chỉ thị số 03 của
Bộ Công an về "Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp
sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; Chỉ thị số 05 của Bộ Công an đẩy mạnh
thực hiện phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" gắn với
khẩu hiệu hành động trong toàn lực lượng CAND "Chủ động, kỷ cương, trách
nhiệm, hiệu quả".
12. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính trong lực lượng Công an;
phục vụ tốt công tác, chiến đấu, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh
ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ để phục vụ công tác và chiến đấu.
Trên đây là báo cáo của UBND huyện Than Uyên về công tác phòng, chống
tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối
năm 2018./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Hiêng
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