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BÁO CÁO
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống
tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
I. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ
1. Tình hình liên quan đến an ninh quốc gia
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh
được giữ vững ổn định; tuy nhiên, nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như sau:
- Tình hình tranh chấp, khiếu kiện đông người, phức tạp có xu hướng
ngày càng tăng; phát sinh mới 04 vụ1 (tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2019),
phức tạp trở lại 03 vụ2, chủ yếu liên quan đến đai, môi trường; nâng tổng số vụ
tranh chấp, khiếu kiện chưa được giải quyết dứt điểm lên 27 vụ (tạm ổn định 22
vụ; phức tạp 5 vụ). Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng đến
hoạt động của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là trong hoạt động
xuất, nhập khẩu, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương công nhân (mặc dù đã
triển khai nhiều giải pháp và được sự hỗ trợ của Chính phủ). Xảy ra 03 vụ lãn
công tại 03 công ty, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid-193;
- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến địa bàn
tỉnh giảm so với cùng kỳ với 86 đoàn người nước ngoài, 407.737 lượt khách
nước ngoài đến hoạt động, lưu trú, trong đó 48 đoàn NGO. Qua theo dõi, phát
hiện 01 tổ chức NGO đến hoạt động không đúng với chương trình đăng ký; 01
người người nước ngoài (Quốc tịch Colombia) không hợp tác, chống đối lực
lượng thi hành công vụ trong việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid – 19;

Vụ người dân ngăn cản không cho xe chở rác vào bãi rác Đại Hiệp (Đại Lộc); vụ người dân Trà Kiệu
Tây (Duy Sơn, Duy Xuyên) khiếu kiện cơ sở chế biến mở động vật của ông Nguyễn Văn Đông gây ô nhiễm môi
trường; vụ một số người dân tại Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành ngăn cản không cho thi công tuyến đường 129
qua vịnh An Hòa; vụ người dân thôn Bích An (Tam Xuân 1, Núi Thành) khiếu kiện chính quyền liên quan đến
23ha đất rừng tại địa phương.
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Vụ hàng chục lượt người dân xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành ngăn cản không cho xe chở rác vào
khu chứa và xử lý rác tại địa phương; vụ phản đối hoạt động trở lại của Nhà máy cồn Đại Tân, huyện Đại Lộc do
ô nhiễm môi trường; vụ khiếu nại, gây áp lực với chính quyền của người dân khi mua đất liên quan đến công ty
Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam.
3

02 vụ/850 công nhân lãn công tại Công ty TNHH Domex Quảng Nam và Công ty TNHH MTV Vast
Apparel Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu là do công nhân sợ bị lây nhiễm virus Covid-19 từ người Trung Quốc
đang làm việc tại Công ty; 01 vụ/700 công nhân lãn công tại Công ty TNHH ONE WOO (KCN Hà Lam, xã Bình
Phục, huyện Thăng Bình). Nguyên nhân do Công ty cắt tiền thưởng chuyên cần bởi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
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- Tình hình an ninh tuyến biên giới đất liền với tỉnh Sê Kông (Lào) cơ bản
ổn định; trên tuyến biển, ngư dân phát hiện một tàu cá Trung Quốc hoạt động
trong vùng lãnh hải Việt nam (cách bờ biển huyện Thăng Bình 11 hải lý về
hướng đông), các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức đẩy đuổi ra ngoài
vùng kiểm soát.
2. Tình hình trật tự an toàn xã hội
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn
tỉnh cơ bản được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp.
- Tội phạm và các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội xảy ra 354 vụ
(so với cùng kỳ năm 2019 giảm 16 vụ, tỷ lệ 4,32%)4, hầu hết các loại án đều giảm
(trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, chống người thi hành
công vụ..)5. Tuy nhiên, một số loại án tăng (cướp tài sản, xâm hại tình dục trẻ em,
lừa đảo chiếm đoạt tài sản)6. Tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm giảm (phát hiện, xử
lý 24 ổ, nhóm với 105 đối tượng; giảm 06 ổ, nhóm và 18 đối tượng so với cùng kỳ
2019); tuy nhiên, các đối tượng có sự móc nối, hoạt động đan xen trên nhiều lĩnh
vực; trong đó, các nhóm đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen” diễn biến
phức tạp với tính chất manh động, sau khi bị trấn áp mạnh các đối tượng đã thay
đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động gây khó khăn công tác đấu tranh. Tội
phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, lừa đảo qua mạng internet tiếp tục diễn
biến phức tạp, số tiền bị chiếm đoạt cao (trên 540 tỷ);
- Tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, tăng so với cùng kỳ năm trước,
song đã được phát hiện, bắt giữ kịp thời. Đã phát hiện, bắt giữ 85 vụ 97 đối tượng7
(so với cùng kỳ năm 2018 phát hiện tăng 06 vụ, giảm 04 đối tượng). Phát hiện 250
vụ 731 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 22
vụ, tăng 200 đối tượng, trong đó,có 35 nhóm 380 đối tượng sử dụng trái phép
chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, khách sạn, nhà nghỉ). Qua rà
soát, toàn tỉnh có 2.508 người nghiện có hồ sơ quản lý (2.294 người nghiện ma tuý
ngoài xã hội; 111 người trong Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và 103 người trong
Chết 11 người, bị thương 88 người, mất 28,8 tỷ đồng, 44 xe máy, 7,1 lượng vàng, 11 laptop, 58 điện
thoài di động và nhiều tài sản có giá trị khác. Trong đó, giết người 14 vụ, cố ý gây thương tích 66 vụ, chống
người thi hành công vụ 04 vụ, hiếp dâm người dưới 16 tuổi 03 vụ, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 05 vụ, giao
cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 04 vụ, hiếp dâm 04 vụ, cướp tài sản 09 vụ, cướp giật tài sản 08 vụ,
lừa đảo chiếm đoạt tài sản 31 vụ, trộm cắp tài sản 159 vụ, còn lại là các tội phạm khác.
5
Trộm cắp tài sản 159 vụ, giảm 42 vụ; Cố ý gây thương tích 66 vụ, giảm 07 vụ; Cướp tài sản 08 vụ,
giảm 07 vụ; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giảm 01 vụ; Chống người thi hành công vụ 04 vụ, giảm 02
vụ…
6
Cướp tài sản 09 vụ, tăng 06 vụ; Xâm hại tình dục trẻ em 12 vụ, tăng 07 vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
31 vụ, tăng 17 vụ.
7
Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 02 vụ 02 đối tượng; Cảnh sát biển Vùng 2 bắt giữ 02 vụ 02 đối tượng;
các vụ còn lại do lực lượng Công an tỉnh bắt giữ. Thu giữ 26 gam Hêrôin, 311 gam Methaphetamin, 53 gam
Ketamin, 103,68 gam cỏ Mỹ, 74 điện thoại di động, 17 xe máy, 59,6 triệu đồng và một số tang vật khác có liên
quan.
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Trại tạm giam, Nhà tạm giữ), so với thời điểm đầu năm, số người nghiện ma túy
tăng 179 người; có 170 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy (01 trọng điểm loại I;
17 trọng điểm loại III và 152 ít phức tạp) và 71 xã không có tệ nạn ma túy;
- Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: phát hiện 03 vụ 09 đối tượng (so với
cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ, 01 đối tượng); thiệt hại trên 105 tỷ đồng;
- Tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế: phát
hiện 102 vụ 99 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 03 vụ, tăng 02 đối
tượng). Thu giữ, tạm giữ 82,5m3 gỗ các loại; 6.305m3 cát; 60,2 tấn than; 664kg
pháo các loại; 2,5 tấn hàng hóa các loại; 24 ô tô; 25 phương tiện thủy và nhiều tang
vật khác;
- Tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực
phẩm: phát hiện 145 vụ 154 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 05 vụ 06 đối
tượng). Thu giữ, tạm giữ 6.305m3 cát; 60,2 tấn than; 19 xe ô tô và 24 phương tiện
thủy;
- Phát hiện 349 vụ 1.649 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc (so với
cùng kỳ năm 2019 tăng 129 vụ, tăng 621 đối tượng), thu giữ, tạm giữ 2,82 tỷ đồng,
04 xe ô tô, 356 xe máy, 101 ĐTDĐ và các tang vật khác có liên quan;
- Phát hiện, bắt quả tang 05 tụ điểm 15 đối tượng mua bán dâm (so với cùng
kỳ năm 2019 tăng 03 tụ điểm, tăng 05 đối tượng);
- Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 79 vụ, chết 60 người, bị thương 61
người, thiệt hại tài sản khoảng 672,9 triệu đồng (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 22
vụ, tỷ lệ 22%; giảm 19 người chết, tỷ lệ 24%; tăng 08 người bị thương, tỷ lệ 15%).
Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 02 vụ, chết 02 người (so với cùng kỳ năm
2019 số vụ không tăng không giảm, tăng 01 người chết, tỷ lệ 100%; giảm 01 người
bị thương, tỷ lệ 100%). Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 02 vụ, chết 11
người (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 02 vụ; tăng 11 người chết);
- Tình hình cháy, nổ: xảy ra 32 vụ cháy khu vực dân sự, chết 02 người, bị
thương 01 người, thiệt hại ước tính 26,18 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2019 giảm
29 vụ, tỷ lệ 47,54%, tăng 01 người chết, tỷ lệ 100%; tăng 01 người bị thương, tỷ lệ
100%; thiệt hại về tài sản tăng 1,94 tỷ đồng, tỷ lệ 74,1%). Xảy ra 09 vụ cháy rừng,
thiệt hại 34,12 ha rừng (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 15 vụ, tỷ lệ 62,5%; thiệt hại
tăng 14,23 ha rừng). Điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy 20/41 vụ (tỷ lệ
48,78%), đang điều tra nguyên nhân 21 vụ (07 vụ cháy rừng chưa rõ nguyên nhân);
* Riêng trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, lợi dụng các cơ quan chức năng và toàn dân tập trung phòng, chống dịch,
các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc tăng cường
hoạt động (xảy ra 37 vụ Trộm cắp tài sản, 47 vụ 251 đối tượng đánh bạc và tổ chức

4

đánh bạc). Phát hiện nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian
mạng sai sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ
ngày 01/01/2020 đến ngày 21/4/2020, các lực lượng chức năng đã khởi tố 03 vụ 04
bị can về hành vi Chống người thi hành công vụ (chống lực lượng thực hiện nhiệm
vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19); xử lý 08 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai
sự thật ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh, phạt 92,5 triệu đồng; 73
trường hợp về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người
tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ
quan y tế, phạt 15 triệu đồng; 33 trường hợp vi phạm về hành vi không thực hiện áp
dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh
doanh, dịch vụ nơi công cộng, phạt 232,49 triệu đồng; 01 trường hợp không chấp
hành quyết định cách ly, phạt 02 triệu đồng; 02 trường hợp không chấp hành hiệu
lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông tại điểm chốt chặn kiểm soát dịch
bệnh, phạt 04 triệu đồng; 05 trường hợp không khai báo tạm trú người nước ngoài,
phạt 4,45 triệu đồng; 10 trường hợp vi phạm trong kinh doanh trang thiết bị, y tế,
nhà thuốc, lương thực, thực phẩm…, phạt 15 triệu đồng, thu giữ 627 khẩu trang, 14
chai nước sát khuẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp
đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm
2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị
địa phương tập trung triển khai thực hiện nhiều nội dung công tác góp phần giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, cụ thể:
1. Tăng cường nắm tình hình, chủ động thực hiện các biện pháp công
tác đảm bảo an ninh quốc gia
- Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị
quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an
ninh quốc gia và Chỉ thị số 06/CT-BCA-V01 ngày 25/6/2019 của Bộ Công an về
công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban hành Quy chế phối hợp giữa các lực
lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP
ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Chỉ đạo lực lượng Công an và các ngành liên
quan tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 19/12/2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020; bảo
đảm tốt tình hình an ninh, trạt tự trước, trong và sau Lễ No - en, Tết Dương lịch,
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Lễ 30/4 và 1/5 và thời gian diễn ra Đại hội Đảng
các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng; bảo vệ an
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toàn 17 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm
việc; các công trình, mục tiêu trọng điểm;
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.
Triển khai thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh thông tin
truyền thông, bảo đảm an toàn các công trình trọng điểm về kinh tế, khu, cụm
công nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tại các
huyện vùng Đông. Chỉ đạo giải quyết kịp thời 03 vụ lãn công, chủ động phòng
ngừa, ngăn chặn 06 công ty, doanh nghiệp có khả năng xảy ra đình công, lãn
công, chưa phát hiện dấu hiệu móc nối, chỉ đạo, kích động từ bên ngoài;
- Chỉ đạo giải quyết ổn định 22 vụ khiếu kiện (hiện còn 05 vụ việc đang
phức tạp); đặc biệt đã chỉ đạo chính quyền các địa phương, cơ quan, ban, ngành
liên quan nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với hoạt
động trái phép của các tổ chức tôn giáo chưa được công nhận tư cách pháp nhân
trên địa bàn;
- Ban chỉ đạo phòng chống tập trung phá rối an ninh, trật tự, bạo loạn,
khủng bố và khẩn nguy hàng không tỉnh ban hành Phương án xử lý các tình
huống tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên
địa bàn tỉnh. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát biển
thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc
gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và
nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý các vi phạm
pháp luật để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
a) Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ
chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh,
trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với
tội phạm và vi phạm pháp luật lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để hoạt
động như: tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tội phạm và
các hành vi vi phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là các
hành vi lợi dụng đầu cơ, găm hàng, tăng giá các mặt hàng y tế phục vụ phòng,
chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.
UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành 17 Quyết định, kế
hoạch, công văn8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 về triển khai thực hiện Nghị
quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức hỗ trợ và đóng
góp đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
8
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phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và xây dựng 04
báo cáo9 chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm.
- Lực lượng điều tra Công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 295/354 vụ
phạm pháp hình sự (tỷ lệ 83,3%, vượt 3,3% so với chỉ tiêu của Bộ Công an
giao), làm rõ 384 đối tượng, bắt 132 đối tượng, thu hồi hơn 6,5 tỷ đồng, 33 xe
máy và một số tài sản có giá trị khác. Khởi tố 42 vụ 217 bị can và XLHC
1.398 đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, phạt 2,16 tỷ đồng;
khởi tố 01 vụ 01 bị can về tội chứa mại dâm, xử phạt hành chính 14 đối tượng
về hành vi mua bán dâm, phạt 6,8 triệu đồng. Đáng chú ý: (1) Truy quét, triệt
xóa đường dây tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, bắt 06 đối
tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Cho vay lãi
nặng trong giao dịch dân sự” với mức lãi suất 360%/năm; (2)Đấu tranh, triệt phá
đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản: bắt giữ
11 đối tượng (trong đó, có 02 đối tượng quốc tịch Malaysia, 02 đối tượng quốc
tịch Camphuchia) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài
khoản của hơn 2.000 cá nhân trên toàn quốc gây thiệt hại trên 500 tỷ đồng.
(3)
Điều tra, khám phá, bắt giữ 01 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản với thủ
đoạn tinh vi, chuyên nghiệp bằng hình thức đột nhập phá két sắt trộm nhiều tài
sản với tổng thiệt trên 3,7 tỷ đồng. (4)Đấu tranh, triệt xóa đường dây tổ chức

Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước
đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, kinh doanh tài chính trên địa bàn
tỉnh; Kế hoạch số 2429/KH-UBND ngày 05/5/2020 về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam năm 2020; Kế hoạch số 2488/KH-UBND ngày 07/5/2020 về phòng, chống mại dâm trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020; Kế hoạch số 2477/KH-UBND ngày 07/5/2020 về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và
hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020; Kế hoạch số 3053/KH-UBND ngày
04/6/2020 về thực hiện Tháng hàng động phòng, chống ma túy; Kế hoạch số 1191/KH-UBND ngày 09/3/2020
về Tổng kết Chương trình PCTP đến năm 2020 và các đề án, dự án kèm theo; Kế hoạch số 3107/KH-UBND
ngày 03/6/2020 về kế hoạch thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực
lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và năng lực xử lý các vụ án về ma túy của
Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”; Công văn số 7494/UBND-NC ngày 13/12/2019 chỉ đạo các
Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện
cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; Công văn số 7381/UBND-NC ngày 09/12/2019 chỉ đạo các Sở, ban, ngành,
tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác quản lý VK-VLN-CCHT và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh
Tý 2020; Công văn số 1108/UBND-NC ngày 05/3/2020 chỉ đạo các Sở, ban ngành tiếp tục thực hiện Dự án
“Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” năm 2020;
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 14/02/2020 về thực công tác PCMBN;
Kế hoạch số 26/KH-BCĐ ngày 14/02/2020 thực hiện Chương trình PCTP năm 2020; Kế hoạch số 43/KH-BCĐ
ngày 13/3/2020 về thực hiện công tác PCMT năm 2020; Kế hoạch số 537/KH-BCĐ ngày 24/02/2020 triển khai
thực hiện Đề án 5 "Hợp tác quốc tế về PCMBN" năm 2020; Kế hoạch số 606/KH-BCĐ ngày 28/02/2020 về
triển khai thực hiện hiệp định Việt Nam - Campuchia về hợp tác song phương PCMBN, giai đoạn 2020-2022;
Kế hoạch số 1345/KH-BCĐ ngày 05/5/2020 triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng
ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2020.
9
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã báo cáo Báo cáo kết quả công tác PCTP, PCMBN, PCMT 6 tháng đầu năm
2020; Báo cáo sơ kết 01 năm 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 vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt “tín dụng đen”.
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đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và ghi đề, bắt giữ 09
đối tượng với số tiền cá cược trên 40 tỷ đồng;
- Lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy khởi tố 85 vụ
97 bị can; xử lý hành chính 647 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, phạt
765,15 triệu đồng. Lập hồ sơ đưa 56 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ, khởi tố 03
vụ 09 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, thu hồi trên 44,5 tỷ đồng và kê
biên tài sản trị giá trên 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, điều tra, làm rõ, khởi tố 02 bị can
về tội “Tham ô tài sản” và 02 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng” xảy ra tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, gây thiệt hại
trên 105 tỷ đồng;
- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi
phạm pháp luật, nhất là nhóm vi phạm nổi trên địa bàn: hủy hoại rừng, vi phạm
các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản, khai thác khoáng sản trái phép,
vận chuyển mua bán hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc
xuất xứ, qua đó, các lực lượng chức năng đã khởi tố điều tra 29 vụ 36 bị can10
phạm tội trên lĩnh vực kinh tế, môi trường (trong đó, lực lượng Công an khởi tố
12 vụ 36 bị can; lực lượng kiểm lâm khởi tố 17 vụ chuyển Công an thụ lý). Tổ
chức 50 đợt truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; phá hủy 68 lán
trại, 54 máy móc các loại, 1.200m2 bạt, 6.700m ống nước và đẩy đuổi các đối
tượng ra khỏi khu vực khai thác trái phép, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn;
- Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an tỉnh đã bắt, vận động đầu
thú, thanh loại 32/92 đối tượng truy nã11 (đạt tỷ lệ 34,78%); hiện còn 60 đối tượng
truy nã (tăng 04 đối tượng so với đầu năm). Lập hồ sơ đưa 01 đối tượng vào vào
Cơ sở giáo dục bắt buộc, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 41
đối tượng;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra toàn tỉnh bắt giam, giữ 393 đối tượng (Trong
đó, bắt quả tang 135 đối tượng; bắt người bị giữ trong truòng hợp khẩn cấp 125
đối tượng; bắt tạm giam 100 bị can, bắt truy nã 23 vụ đối tượng; tự thú 10 đối
tượng). Thụ lý điều tra 813 vụ 1.149 bị can (năm 2019 chuyển sang 281 vụ
368 bị can; khởi tố mới 509 vụ 772 bị can; phục hồi điều tra 17 vụ 12 bị can;
tách vụ án 04 vụ; nhập vụ án 18 vụ 08 bị can; tiếp nhận đơn vị khác 22 vụ 06 bị
can; chuyển đơn vị khác 02 vụ 01 bị can). Kết thúc điều tra 407 vụ 640 bị can,
07 vụ 02 bị can “Hủy hoại rừng”, 12 vụ 07 “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm
sản”; 03 vụ 06 bị can về tội Vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 01 bị can về tội Vi phạm các quy định về tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất; 02 vụ 08 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn; 01 vụ 01 bị can về tội Trốn thuế;
01 vụ 02 bị can Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
11
Tổng số đối tượng truy nã trong kỳ 92 đối tượng (phát sinh trong kỳ 36 đối tượng (09 nguy hiểm và
đặc nguy hiểm), năm 2019 chuyển sang 56 đối tượng).
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trong đó: Chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 396 vụ 630 bị can; đình chỉ
điều tra 11 vụ 10 bị can. Tạm đình chỉ điều tra 86 vụ 11 bị can. Án chuyển
sang kỳ sau 320 vụ 498 bị can (Án công nghệ cao 02 vụ 13 bị can; án kinh tế,
tham nhũng, chức vụ 15 vụ 30 bị can; án môi trường 08 vụ 01 bị can; án hình sự
231 vụ 390 bị can; án ma túy 51 vụ 54 bị can; án giao thông 13 vụ 10 bị can).
b) Công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính
UBND tỉnh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và địa
phương thực hiện nghiêm túc Luật Xử lý vi phạm hành chính và các vưn bản
hướng dẫn thi hành. Qua đó, các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh đã tăng
cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực, cụ thể:
- Lực lượng Công an phát hiện, xử lý 24.021 trường hợp vi phạm, phạt
20,947 tỷ đồng và truy thu, tịch thu tài sản trị giá khoảng 5,12 tỷ đồng. Trong
đó: 34 trường hợp vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, phạt 146,75 triệu
đồng; 327 vụ 952 đối tượng trên lĩnh vực xâm phạm trật tự xã hội, phạt 1,37 tỷ
đồng; 72 cá nhân, tổ chức vi phạm trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, phạt 1,05
tỷ đồng, truy thu và tịch thu tang vật trị giá 05 tỷ đồng; 139 trường hợp vi phạm
trên lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm, phạt 1,84 tỷ đồng, truy thu, tịch
thu tang vật trị giá 127,8 triệu đồng; 815 trường hợp sử dụng ma túy trái phép,
phạt 765 triệu đồng; 631 trường hợp vi phạm các quy định trên lĩnh vực quản lý
hành chính về an ninh trật tự, phạt 554,75 triệu đồng; 09 trường hợp vi phạm các
quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, phạt 11,4 triệu đồng; 21.369 trường
hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 15,21 tỷ đồng;
- Ngoài ra, theo chức năng quản lý của từng ngành, các lực lượng chức
năng đã tập trung kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm trên từng lĩnh vực, như:
Thanh tra Giao thông vận tải phát hiện, xử lý 298 trường hợp vi phạm hành
chính trên lĩnh vực giao thông vận tải, phạt 649,5 triệu đồng; Sở Thông tin và
Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý 09 trường hợp vi phạm
hành chính về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, phạt 92.5 triệu
đồng; ngành Hải quan phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 36 trường
hợp, phạt 460,77 triệu đồng; lực lượng Bộ đội Biên phòng xử lý 108 vụ 378 đối
tượng sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật
liệu nổ, hàng hóa không rõ nguồn gốc, phạt 335,5 triệu đồng; lực lượng Quản lý
thị trường xử lý 522 trường hợp vi phạm về hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, vệ
sinh an toàn thực phẩm, lĩnh vực giá, phạt 1,683 tỷ đồng; ngành Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn phát hiện, xử lý 80 trường hợp vi phạm trên các lĩnh
vực lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi và thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, quản lý
chất lượng nông lâm và thủy sản, phạt 820,65 triệu, đồng. Ngành Thuế phát
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hiện 1.981 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực thuế, đã xử lý 1.490 trường hợp,
phạt 2,887 tỷ đồng.
c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần phòng, chống tội phạm
Tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thực hiện
hiệu quả Chỉ thị, Đề án về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
và công tác dân vận, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc, tuyên truyền phổ biến pháp luật ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an
ninh trật tự, các cơ quan, đơn vị, trường học. Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm
xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, giai đoạn
2015-2020 và tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Các lực lượng chức
năng đã nhân rộng 03 mô hình tại 19 xã, phường, thị trấn, trường học, doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 1.277 mô hình đạt hiệu quả cao
trong công tác phòng, chống tội phạm. Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 19 về xây
dựng Nông thôn mới và các chuyên đề xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc tại 14 xã trên địa bàn tỉnh. Mở 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp
vụ cho 100 lượt Công an xã và bảo vệ dân phố. Tổ chức phát động phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền phổ biến pháp luật với 3.820 lượt người
tham dự
3. Kết quả thực hiện Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhận
chức danh Công an xã” trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ động xây
dựng Đề án số 182/ĐA-CAT-PX01 ngày 19/02/2020 về“Điều động công an
chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” báo cáo UBND tỉnh để phê
duyệt tổ chức thực hiện. Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số
55/QĐ-UBND phê duyệt triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Công an
tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 808/KH-CAT-PX01 ngày 19/02/2020 thực hiện
điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn
tỉnh. Đến nay, đã bố trí 458 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công
an tại 203/203 xã (12).
Ngay sau khi hoàn thành việc bố trí 100% Công an chính quy đảm nhiệm
các chức danh Công an xã (tháng 3/2020), Công an tỉnh đã tổ chức 04 lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ đối với 480 cán bộ Công an xã chính quy và dự kiến bố trí
Trưởng Công an xã: 203 đ/c, Phó trưởng Công an xã 104 đ/c, Công an viên 151 đ/c. Trong đó, 52 xã
bố trí Trưởng Công an; 29 xã bố trí Trưởng và 01 Phó trưởng Công an; 36 xã bố trí Trưởng và 01 Công an viên;
62 xã bố trí Trưởng, 01 Phó trưởng Công an và 01 Công an viên; 08 xã bố trí Trưởng và 02 Công an viên; 11 xã
bố trí Trưởng, 01 Phó trưởng Công an và 02 Công an viên; 03 xã bố trí Trưởng và 03 Công an viên; 02 xã bố trí
Trưởng, 01 Phó trưởng và 03 Công an viên.
12
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Công an xã nhằm nhanh chóng tiếp cận và thực hiện hiệu quả công việc tại cơ
sở; đồng thời, Công an các địa phương đã chủ động tổ chức quán triệt, tập huấn,
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở đối với tất cả
cán bộ, chiến sỹ trước khi được điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh
Công an xã, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tập trung đầu tư, ưu tiên mua sắm phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và
thiết bị văn phòng trang bị cho Công an xã chính quy, với tổng kinh phí hơn 2,1
tỷ đồng (cấp 36 xe mô tô cho 36 xã; máy vi tính, máy in, điện thoại bàn, máy
hủy tài liệu, quạt cây cho 24 xã; bàn làm việc, bàn vi tính, bàn họp, ghế tựa gỗ
cho 21 xã; mua sắm dụng cụ bếp ăn và trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho 100%
xã..., bảo đảm phục vụ công tác, sinh hoạt); dự kiến trong tháng 6/2020 tiếp tục
trang cấp 149 xe mô tô (trị giá hơn 4,5 tỷ đồng). Hiện nay, Công an tỉnh đang
báo cáo Bộ Công an xem xét, phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị văn phòng
cho lực lượng Công an xã với tổng kinh phí hơn 8,8 tỷ đồng, bảo đảm trang bị
cho tất cả các xã phục vụ công tác. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh thường
xuyên tổ chức kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác của Công
an xã, bảo đảm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, kịp thời khen thưởng, hỗ
trợ, thăm hỏi, động viên lực lượng Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo
đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; nhờ đó cán bộ, chiến sỹ luôn yên tâm công tác, nỗ
lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Sau khi được bố trí đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Công an xã, trong
thời gian qua Công an các xã đã chủ động bám sát địa bàn, kết hợp nhiều biện
pháp nghiệp vụ để nắm tình hình dư luận trong quần chúng Nhân dân; việc thực
hiện chính sách pháp luật, tình hình vụ việc chính trị, hình sự, các tụ điểm phức
tạp về an ninh trật tự và tình hình hoạt động của các loại đối tượng, tội phạm và
tệ nạn xã hội. Đã nắm và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, bắt
đối tượng truy nã, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết các vụ tranh
chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật
tự tại địa bàn cơ sở; tình hình an ninh, trật tự có chuyển biến tích cực, được cấp
ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Từ tháng 3/2020 đến nay,
lực lượng Công an xã đã phát hiện, bắt giữ 07 vụ 07 đối tượng trộm cắp tài sản,
thu hồi 01 xe máy; 15 vụ 14 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm, khoáng sản
trái phép, thu giữ, tạm giữ 1,09m3 gỗ, 853m3 cát, 2,03 tấn than, ra quyết định xử
phạt hành chính 03 vụ 04 đối tượng, phạt 10 triệu đồng; 16 vụ 24 đối tượng sử
dụng trái phép chất ma túy; 85 vụ 379 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc,
thu giữ, tạm giữ 324 triệu đồng, 01 ôtô, 43 xe máy và nhiều tang vật khác có liên
quan để xử lý.
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Dự kiến cuối tháng 6/2020, Công an tỉnh sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá và rút
kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm
nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh để tiếp tục triển khai thực
hiện hiệu quả trong thời gian tới.
4. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính
Tập trung chỉ đạo lực lượng Công an và các Sở, Ngành, địa phương đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính để đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ Nhân
dân. Trong đó, Công an tỉnh đã đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách thủ
tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là
trên các lĩnh vực liên quan đến tổ chức công dân, doanh nghiệp; nâng cao chất
lượng cán bộ làm công tác tiếp dân, từng bước hiện đại hóa phương tiện phục vụ
công tác; thống kê, rà soát các thủ tục hành chính được thực hiện trong nội bộ
Công an tỉnh. Duy trì việc công khai thông tin đường dây “nóng” tiếp nhận giải
quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, trên chuyên
mục phát thành - truyền hình “An ninh Quảng Nam”. Công an các đơn vị, địa
phương đã chủ động việc công khai, niêm yết các thủ tục hành chính tại trụ sở
tiếp dân, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tra cứu, thực hiện. Tiếp
tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án tổng thể
đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan
đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết số 112/NQ-TTg ngày
30/10/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân
liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
Công an. Tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Công an tỉnh và Bưu điện
tỉnh về cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an qua hệ thống Bưu
điện trên các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; ngành nghề đầu tư kinh doanh có
điều kiện về an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy; đăng ký quản lý phương
tiện giao thông đường bộ, cấp chứng minh nhân dân. Tiếp tục bố trí cán bộ,
chiến sỹ để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công trên
lĩnh vực Quản lý phòng cháy và chữa cháy, lĩnh vực Quản lý hành chính về trật
tự xã hội cho tổ chức, cá nhân. Tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, giảm
hồ sơ, thủ tục cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành
chính tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Trong 6 tháng đầu
năm 2020, tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Công an tỉnh
đã tiếp nhận 10.724 hồ sơ, giải quyết 10.067 hồ sơ, trả kết quả trước và đúng
hạn 10.067 hồ sơ; trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh đã trả lời 212 lượt ý
kiến hỏi - đáp của công dân về trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ khi giải quyết
thủ tục hành chính.
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Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và
xúc tiến đầu tư tỉnh và tại một số địa phương được UBND tỉnh, các Ban, Ngành
và quần chúng Nhân dân đánh giá cao.
* Nhận xét:
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật
được kéo giảm nhưng tại một số thời điểm vẫn còn diễn biến phức tạp; trong đó,
một số loại tội phạm tăng như cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại
tình dục trẻ em; xảy ra nhiều vụ giết người thân trong gia đình (con giết cha, cha
giết con, chồng giết vợ). Trước tình hình trên, UBND tỉnh kịp thời theo dõi, chỉ
đạo lực lượng Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các ngành
liên quan tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến
an ninh trật tự; tiếp tục đổi mới trong các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công
tác vận động quần chúng, công tác tuyên truyền pháp luật, thực hiện tốt nhiệm
vụ đảm bảo an ninh trật tự góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
của địa phương. Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tất cả
các lĩnh vực: kinh tế, môi trường, ma túy, hình sự… đạt kết quả tốt. Công tác
quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, công tác quản lý hành
chính về an ninh trật tự chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đường bộ giảm
cả 03 tiêu chí. Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc đáp ứng
nhu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện sâu rộng, tạo sự đồng thuận
trong đại bộ phận Nhân dân tham gia cùng lực lượng chuyên trách đảm bảo an
ninh trật tự; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà
nước và Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Nhất là trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch
bệnh Covid-19, các lực lượng chức năng đã tích cực phát huy vai trò tiên phong,
tuyến đầu, nổ lực cùng với toàn dân phòng, chống dịch bệnh với phương châm
chống dịch như chống giặc, không ai bị bỏ lại phía sau, kết hợp với công tác
đảm bản an ninh trật tự trên địa bàn, nổi bật như: ngành Y tế, Quân sự, Công an,
Biên phòng...
Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế như: hoạt động cờ bạc vẫn còn diễn
ra nhiều ở một số địa phương; tệ nạn ma túy, số người nghiện ma túy tăng so với
đầu năm, nhiều cơ sở kinh doanh không chấp hành các quy định về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 để các đối tượng tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy; tai nạn
giao thông đường thủy tăng và tính chất đặc biệt nghiêm trọng (02 vụ chết 11
người).
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III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác
nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết triệt để các vụ việc phức
tạp về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các
Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, các sự kiện chính trị trọng đại
của đất nước, địa phương và các mục tiêu, công trình trọng điểm. Tổ chức tốt
các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. Phát huy tốt vai trò của các Ban Chỉ
đạo của tỉnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.
2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật
tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của
Đảng. Tập trung thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội
phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, mua bán người… Thực hiện nghiêm
túc, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống tội phạm, vi phạm
pháp luật, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm và giải quyết tin báo, tố
giác tội phạm theo quy định của Quốc hội, trọng tâm là Nghị quyết số 96/NQQH14; kiềm chế giảm tỉ lệ tội phạm so với năm 2019. Chỉ đạo các sở, ngành
triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 và Chỉ thị số
23/CT-TT ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa,
xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tăng cường các giải pháp bảo đảm
thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.
3. Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự an
toàn xã hội. Tham mưu HĐND ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ
sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số
27/2001/QH10 có hiệu lực. Tổ chức thực hiện hiệu quả đợt tổng kiểm tra, mở 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 trợ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiềm chế tai nạn
giao thông và chống ùn tắc giao thông; giảm các vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ
so với năm 2019. Các lực lượng chức năng chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chiến
đấu, duy trì tốt công tác vũ trang tuần tra, canh gác trên khắp địa bàn, nhất là các
địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.
4. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thi hành án hình sự, tái hòa nhập
cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; phát huy hiệu quả và nhân
rộng các mô hình điển hình, tiên tiến nhằm tạo điều kiện để người lầm lỗi hòa nhập
cộng đồng, ổn định cuộc sống. Tổ chức tổng kết Đề án “Đảm bảo tái hòa nhập
cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2016-2020.
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5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và
thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân
dân; triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động đông đảo quần chúng Nhân dân
tích cực tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an
ninh trật tự tại địa phương. Biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương
điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm và vi phạm
pháp luật.
6. Chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường xây dựng lực lượng trong sạch,
vững mạnh, toàn diện. Đảm bảo tốt các chế độ chính sách đối với các lực lượng
chuyên trách phòng, chống tội phạm triển khai có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện
Đề án: “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã
trên địa bàn tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo”.
7. Tập trung chỉ đạo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Chương trình
phòng chống tội phạm đến năm 2020 và các đề án kèm theo nhằm đánh giá toàn
diện những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và xây
dựng phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Tổ chức Hội nghị tổng
kết và khen thưởng cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong triển
khai thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn
tỉnh./.
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