
 

 

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

 TỈNH AN GIANG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  824  /BC-UBND          An Giang, ngày  30  tháng  12  năm 2021 
 

BÁO CÁO  

Kết quả 01 năm thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020  

của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường các biện pháp  

phòng ngừa tội phạm giết người”   

 

Căn cứ Công văn số 4232/BCA-C02 ngày 20/11/2021 của Bộ Công an về 

việc đánh giá kết quả 01 năm Công văn số 1676/TTg-NC của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người; Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang báo cáo kết quả 01 năm thực hiện như sau:  

I. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI 

1. Tình hình tội phạm giết người 

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh phát hiện xảy ra 194 vụ phạm pháp 

hình sự, đã đấu tranh làm rõ 176/194 vụ, liên quan 272 đối tượng (đã bắt 218 đối 

tượng, cho gia đình bão lãnh 47 đối tượng, bỏ trốn 07 đối tượng), đạt tỷ lệ điều 

tra khám phá 91,1%. Trong đó, tội phạm giết người phát hiện xảy ra 25 vụ, 

chiếm 12,88% (25/194 vụ), tăng 12 vụ (25/13) so với cùng kỳ năm 2020. Kết 

quả đã điều tra khám phá 25/25 vụ, liên quan 31 đối tượng, (đã bắt 26 đối tượng, 

cho gia đình bảo lãnh 03 đối tượng, bỏ trốn 02 đối tượng), đạt tỷ lệ điều tra 

khám phá 100%. 

Tội phạm giết người tăng trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân khách 

quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân do dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp, toàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài dẫn đến 

tình trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ, doanh nghiệp gặp khó khăn, 

người lao động thất nghiệp, thiếu việc làm gia tăng,… làm phát sinh nhiều mâu 

thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, 

trong đó có hành vi giết người. Qua công tác đấu tranh, xử lý các vụ án giết 

người xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua xuất phát chủ yếu từ một số 

nguyên nhân như sau: Mâu thuẫn bộc phát nhất thời, liên quan đến rượu bia xảy 

ra 10 vụ, chiếm 40%; do bệnh tâm thần gây ra xảy ra 06 vụ, chiếm 24%; giết 

người vì mục đích cướp tài sản xảy ra 03 vụ, chiếm 12%; mâu thuẫn trong sinh 

hoạt dẫn đến giết người thân trong gia đình 06 vụ, chiếm 24%. 

2. Đặc điểm của tội phạm giết người 

2.1. Về đối tượng gây án 

Qua phân tích 31 đối tượng cho thấy: Đối tượng phạm tội giết người rất đa 

dạng về thành phần, thường không có nghề nghiệp ổn định, cụ thể: Lao động tự 

do và không nghề nghiệp chiếm 90,32% (28/31), làm ruộng chiếm 6,45% (02/31), 

học sinh sinh viên chiếm 3,22% (01/31); người theo tôn giáo chiếm 90,32% 
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(28/31); đa số các đối tượng có trình độ học vấn thấp, ít hiểu biết về pháp luật, cụ 

thể: Tiểu học chiếm 51,61% (16/31), trung học chiếm 35,48% (11/31), không biết 

chữ chiếm 12,9% (04/31). Đối tượng gây án chủ yếu là nam giới chiếm 93,54% 

(29/31), nữ giới chiếm tỷ lệ nhỏ 6,45% (02/31); về đội tuổi: Dưới 16 tuổi chiếm 

3,22% (01/31), từ 16 đến dưới 18 tuổi chiếm 22,58% (07/31), từ 18 tuổi đến dưới 

30 tuổi chiếm 22,58% (07/31), từ 30 đến 45 tuổi chiếm 29,03% (09/31), trên 45 

tuổi chiếm 22,58% (07/31). Đối tượng gây án giết người đa số là phạm tội lần đầu 

(chưa có tiền án, tiền sự chiếm 77,41% (24/31)). 

Đối tượng phạm tội giết người thường có đặc điểm tâm lý tiêu cực, tư 

duy, suy nghĩ, thái độ lệch chuẩn và khi bị ức chế tâm lý dễ có hành vi bạo lực. 

Sau khi phạm tội, đối tượng thường có diễn biến tâm lý hoang mang, lo lắng, sợ 

hãi, thậm chí suy sụp về thể chất và tinh thần; một số ít đối tượng lưu manh thì 

biểu hiện tâm lý bộc lộ không rõ nét và thường bỏ trốn hoặc thăm dò hoạt động 

của Cơ quan điều tra để đối phó. Số đối tượng gây án là thanh niên thường xuất 

thân từ các gia đình không hoàn thiện do cha mẹ mất sớm hoặc ly hôn, các gia 

đình thường xảy ra bạo lực, gia đình có bố, mẹ tham gia các hoạt động tệ nạn xã 

hội… nên bị ảnh hưởng lối sống tiêu cực, thiếu lành mạnh của gia đình.   

2.2. Về nạn nhân 

Qua phân tích 28 nạn nhân cho thấy, nạn nhân cũng như đối tượng gây án 

rất đa dạng về thành phần, trong đó: Lao động tự do và không nghề nghiệp 

chiếm 78,57% (22/28), làm ruộng chiếm 14,28% (04/28), học sinh sinh viên 

chiếm 3,57% (01/28), cán bộ, công chức 3,57% (01/28). Về trình độ văn hóa: Từ 

tiểu học trở xuống chiếm 60,71% (17/28); trung học cơ sở và trung học phổ 

thông chiếm 28,57% (08/28); trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 10,71% 

(03/28). Nạn nhân là nam giới chiếm 78,57% (22/28), nữ giới chiếm 21,42% 

(06/28); chủ yếu trong độ tuổi lao động, cụ thể: Từ 18 đến 45 tuổi chiếm 50% 

(13/28), dưới 18 tuổi chiếm 14,28% (04/28), trên 45 tuổi chiếm 39,28% (11/28).   

2.3. Về hung khí, công cụ gây án 

Trong các vụ giết người, công cụ gây án chủ yếu là dao, kiếm, dao tự chế, 

tuýp sắt, gậy, gach, đá chiếm 76% (19/25). Đây là những loại công cụ có tính nguy 

hiểm cao, thông dụng, dễ tìm, dễ mua, dễ sử dụng, dễ cất giấu, thậm chí có sẵn ở 

hiện trường.  

2.4. Về thời gian và địa bàn gây án 

Thời gian gây án khá đa dạng, không cố định, có thể xảy ra bất cứ lúc nào 

khi mâu thuẫn phát sinh, vào nhiều thời điểm khác nhau (ban ngày chiếm 43,9% 

(10/25), ban đêm chiếm 56,1% (15/25)). 

Trong năm 2021 các vụ án giết người xảy ra ở hầu hết các địa phương 

trên địa bàn toàn tỉnh tỉnh, riêng có địa bàn huyện An Phú không xảy ra, cụ thể: 

Thành phố Long Xuyên 05 vụ; thị xã Châu Đốc và các huyện Châu Thành, Châu 

Phú, Tịnh Biên mỗi địa phương xảy ra 03 vụ; các huyện Phú Tân, Thoại Sơn, 

Chợ Mới mỗi địa phương xảy ra 02 vụ; thị xã Tân Châu và huyện Tri Tôn mỗi 

nơi xảy ra 01 vụ.  
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2.5. Phương thức, thủ đoạn gây án 

Phương thức, thủ đoạn gây án của tội phạm giết người rất đa dạng, xuất 

phát từ động cơ, mục đích, mối quan hệ, tính chất mâu thuẫn mà các đối tượng 

lựa chọn các phương thức, thủ đoạn tội phạm khác nhau, như: Sử dụng hung khí 

nguy hiểm như dao, kiếm để đâm chém; dùng sức mạnh tay chân để đấm, đá, 

bóp cổ hoặc dùng những hung khí sẵn có tại hiện trường như gạch, đá, gậy… để 

gây án. 

- Đối với những vụ giết người do mâu thuẫn thù tức kéo dài; giết người để 

cướp tài sản đối tượng thường có chuẩn bị từ trước về công cụ gây án, kế hoạch, 

lựa chọn thời gian, địa điểm thuận lợi để ra tay sát hại nạn nhân (như đang ngủ, 

làm việc, đi một mình, dụ dỗ nạn nhân vào nơi văng vẻ để giết người…). 

- Đối với các vụ án do mâu thuẫn bộc phát, nhất thời thì đối tượng 

thường không có sự chuẩn bị từ trước, do nóng giận, sử dụng chất kích thích, 

không kiểm soát được bản thân, đối tượng thường sử dụng tay chân để đánh 

đập, bóp cổ, sử dụng các vật dụng mang theo hoặc có sẵn ở hiện trường như 

dao, gậy, gạch, đá… để gây án.  

II. KẾT QUẢ 01 NĂM THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 1676/TTg-NC 

1. Công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện 

Trước tình hình tội phạm hình sự nói chung, tội phạm giết người nói riêng 

còn diễn biến phức tạp và thực hiện Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm 

giết người; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 

07/01/2021 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người triển 

khai đến các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nhằm huy động sức mạnh tổng 

hợp, phát  huy vai trò của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa 

loại tội phạm này. 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy 

ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch triển 

khai, thực hiện theo chức năng nhiệm được phân công. Trong đó, Công an tỉnh 

đã xây dựng Kế hoạch 400/KH-CAT-PC02, ngày 03/02/2021, chỉ đạo các đơn vị 

nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương phối hợp với các sở, ngành, 

đoàn thể triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm giết người 

và ban hành Công văn số 1363/CAT-PC02, ngày 21/6/2021 về việc tăng cường 

các biện pháp kéo giảm tội phạm giết người, cố ý gây thương tích đến Công an 

các đơn vị, địa phương. 

2. Công tác tuyền truyền 

Các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh, nòng cốt là các cơ quan truyền thông 

đã phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phương thức 

thủ đoạn hoạt động và những hệ lụy nghiêm trọng do tội phạm giết người gây ra 

để người dân năm bắt, cũng như cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ người 

hoàn lương để người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng, các sân chơi, câu lạc 
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bộ… nhằm thu hút người dân tham gia, nhất tầng lớp thanh thiếu niên góp phần 

ổn định tình hình ANTT tại địa phương. 

3. Công tác triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, 

hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan phòng ngừa, xử lý tội phạm giết 

người 

- Công an tỉnh: Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp xây dựng, củng cố 

và nhân rộng các mô hình, phong trào, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, mô 

hình xã hội hóa lắp camera an ninh, các mô hình tự quản. Các mô hình, câu lạc 

bộ đã giúp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm, giải quyết được một số 

mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng 

chống tội phạm. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo đài tổ chức tuyên 

truyền trong cộng đồng dân cư về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và 

phòng ngừa tệ nạn xã hội, kêu gọi nhân dân tự phòng tránh và tích cực tham gia 

tố giác tội phạm. Kết quả, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa 

phương, nồng cốt là Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã chủ 

động xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tiến hành tổ 

chức tuyên truyền được 98 buổi, với 7.476 lượt người tham dự và phát 2.109 thư 

kêu gọi “Tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác” 

và tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh được 15.585 lượt bản tin (mỗi 

lượt 20 phút); tuyên truyền bằng xe lưu động được 12.712 lượt; tuyên truyền 

trên Zalo an ninh được 39 tin, có 73.314 lượt xem; đã tham mưu cho Ban Giám 

đốc Công an tỉnh xây dựng triển khai thực hiện 05 mô hình như: Móc khóa an 

ninh, trật tự; cấp cứu người bị tai nạn giao thông; 02 an (An ninh trật tự, an sinh 

xã hội); Đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh (Công an An Giang – Công 

an Cần Thơ); Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về an ninh, trật tự (App phản 

ánh ANTT). Nâng tổng số mô hình, điển hình tiên tiến trấn địa bàn toàn tỉnh lên 

58 mô hình, đang hoạt động (Cấp tỉnh 05 mô hình, cấp huyện 53 mô hình).  

- Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt 

động của tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng qua các buổi, lớp 

tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở địa bàn cơ sở; phổ 

biến kiến thức pháp luật cho cán bộ hội phụ nữ các cấp; lớp tập huấn trực tuyến 

cho đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Thường xuyên cập nhật các văn bản 

pháp luật, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật; các hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, các tổ chức đoàn thể, 

chính trị xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong 

đó có tội phạm giết người, đưa tin về các tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh 

phòng, chống tội phạm… trong các mục “Thông tin – Truyền thông”, chuyên 

mục “Văn hóa, Xã hội”, chuyên mục “An ninh trật tự, Quốc phòng”. Trung bình 

mỗi năm, Cổng thông tin điển tử tỉnh thực hiện trên 100 tin, bài và nhiều hình 

ảnh minh họa. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện 

về nội dung tập trung vào công tác tuyên truyền pháp luật, phương thức, thủ 

đoạn hoạt động của tội phạm hình sự và TNXH… qua đó, đã góp phần đưa 

thông tin tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân ở khắp địa 
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bàn dân cư toàn tỉnh, nhất là tập trung các địa bàn có nguy cơ cao dễ phát sinh 

các loại tội phạm, giúp cho người dân hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, 

cảnh giác tích cực tham gia tố giác tội phạm, không để trở thành tội phạm hoặc 

bị hại của các tội phạm này. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đã phối hợp với Sở Tư pháp, Đài 

Truyền thanh – Truyền hình An Giang thực hiện 24 tiểu phẩm tình huống tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ chuyên mục “Phổ biến pháp luật” 

phát trên sóng VTV. Phát hành 16 đĩa CD tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp 

luật, phòng chống dịch Covid – 19, tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2021 về cơ sở. 

duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình cho các huyện, thị 

xã, thành phố. Đến nay, toàn tỉnh đã có 671 CLB gia đình phát triển bền vững, 

593 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 392 địa điểm tin cậy cộng đồng tại các 

địa phương trong tỉnh, góp phần làm giảm các vụ bạo lực liên quan đến gia đình. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên (gọi 

tắt là giáo viên và học sinh) về các chính sách, quy định của pháp luật đấu tranh 

phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng. Tăng cường 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, chú trọng giáo dục ý thức chấp hành 

pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử lành mạnh, đảm bảo môi 

trường giáo dục an toàn, thân thiện trong nhà trường. Tiếp tục thực hiện và phát 

huy tác dụng của việc tổ chức thùng thư tố giác tội phạm, thùng thư “Vì tương 

lai bè bạn” tại trường và thành lập Đội xung kích phòng chống tội phạm, TNXH. 

Qua đó,đã góp phần phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả các vụ tiêu cực 

phát sinh tại các đơn vị và cơ sở giáo dục, trong đó có tội phạm giết người.     

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi 

phạm pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh về chủ trương phát triển 

kinh tế, an sinh xã hội.. tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn tội phạm 

giết người, vụ án cụ thể mang tính điển hình, đề cao cảnh giác, tăng cường các 

biện pháp quản lý tự phòng ngừa. Trực tiếp tổ chức 02 lớp tập huấn cho 96 cán 

bộ, gồm lớp tập huấn mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại 

cộng đồng” cho 14 cán bộ và lớp tập huấn công tác phòng chống tệ nạn xã hội 

năm 2021 có 82 cán bộ cấp xã, huyện tham dự, đồng thời, hỗ trợ kinh phí huyện 

Tri Tôn thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp luôn chủ 

động và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa 

phương xử lý các nguồn tin về tội phạm, liên quan đến tội phạm “Giết người”, 

đảm bảo mọi hành vi phạm tội, người phạm tội phải được phát hiện, khởi tố, 

điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh: Đẩy mạnh hoạt động tuyên 

truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia phòng, chống các loại tội phạm, 
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truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình 

và cộng đồng về phòng ngừa các loại tội phạm, Ban Thường vụ Hội LHPN tổ 

chức 22 điểm tuyên truyền, có 1.110 lượt hội viện, phụ nữ tham dự; tổ chức 125 

cuộc tuyên truyền cho 2.163 lượt cán bộ, hội viên…  

- Tỉnh Đoàn: Tổ chức được 4.256 cuộc thu hút hơn 80.370 lượt ĐVTN, 

học sinh, sinh viên tham gia. Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên 

truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi cho 300 đoàn viên, thanh niên; 

cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông thu hút hơn 9.500 

lượt đoàn viên, thanh niên; phối hợp Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức trực tuyến cho 200 đoàn viên, thanh 

niên và phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, thu hút 12.885 lượt thí 

sinh tham gia. 

4. Công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong 

phòng ngừa tội phạm giết người 

4.1. Hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các 
địa phương 

- Công an tỉnh: Ban hành Phương án tạm thời xử lý tình huống đối tượng 

“ngáo đá” thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có tính chất đặc biệt nghiêm 

trọng, phức tạp, vượt quá khả năng giải quyết của Công an cấp huyện theo 

hướng dẫn tại Công văn số 2554/C02-P7, ngày 26/8/2021 của Cục Cảnh sát hình 

sự và Phương án xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi 

xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm TTXH (trọng án) trên địa 

bàn tỉnh (thực hiện theo Phương án số 06/PA-BCA-C02, ngày 16/11/2021 của 

Bộ Công an); theo dõi, hướng dẫn Công an địa phương về công tác quản lý, xử 

lý người nghiện trên địa bàn. Kết quả toàn lực lượng ma túy tiến hành thử test 

2.980 người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 2.040 người 

dương tính với ma túy (phát sinh 861 người). Xử lý: Đưa vào cơ sở điều trị cai 

nghiện ma túy tỉnh theo Quyết định số 05/QĐ của UBND tỉnh 502 người; áp 

dụng Nghị định 111/CP: 723 người; áp dụng Nghị định 221/CP: 450 người; xử 

lý hành chính: 256 người, với số tiền 181.790.000 đồng; cho gia đình bảo lãnh: 

109 người; tăng cường thực hiện Kế hoạch số 1454/KH-CAT-PC06 ngày 

22/4/2021 của Công an tỉnh về tiếp tục thực hiện công tác 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, qua đó đã thu gom được 10 VKQD, 36 CCHT, 629 VKTS, 15 

súng săn, súng tự chế, 69 lựu đạn, quả đạn, 4.461 viên đạn các loại; Phối hợp 

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức 11 đợt kiểm tra, tiếp nhận VKTS, CCHT tại 

Trung tâm khai thác vận chuyển Long Xuyên – Bưu điện An Giang gồm: 859 

VK, CCHT (856 VKTS, 03 CCHT). Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý cư trú, 

quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà trọng tâm là 

quản lý chặt chẽ nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh mâu 

thuẫn dẫn đến chết giết người, cố gây thương tích gây hậu quả chết người. Tổ 

chức kiểm tra 83 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện xử 

phạt VPHC 20 vụ, số tiền 88.500.000 đồng. Phối hợp Cảnh sát điều tra tội phạm 

về ma túy, Công an thành phố Long Xuyên kiểm tra đột xuất 01 cơ sở kinh 
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doanh vũ trường, 03 cở sở kinh doanh karaoke và 04 cơ sở kinh doanh dịch vụ 

lưu trú, qua kiểm tra thử test nhanh phát hiện 63 đối tượng dương tính với chất 

ma túy. Các đối tượng và tang vật có liên quan bàn giao Công an thành phố 

Long Xuyên xử lý; triển khai thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật quy định 

về lĩnh vực công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, tổ chức thi hành án phạt tù, làm 

tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với can, phạm nhân tập trung 

thực hiện tốt biện pháp giáo dục, đặc biệt là tăng cường cảm hóa họ bằng những 

chủ trương, chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước để họ an 

tâm học tập cải tạo, tích cực khai báo, tố giác tội phạm.  

- Sở Tư pháp: Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở địa bàn cơ sở tổng cộng với 300 

lượt người tham dự; phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ hội phụ nữ các cấp 

ở cơ sở với 200 người tham dự; lớp tập huấn trực tuyến cho đoàn viên, thanh 

thiếu niên trên địa bàn tỉnh An Giang với 178 lượt người tham dự; tổ chức cuộc 

thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2021 với tổng 11.055 lượt người tham dự 

và 12.885 lượt dự thi. Qua các buổi tập huấn, cuộc thi Sở Tư pháp đã lồng ghép 

phổ biến các quy định của pháp luật về thương lượng, hòa giải, khởi kiện, khiếu 

nại, tố cáo, việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ 

dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm giết 

người. Ngoài ra, còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông 

qua phát sống tình huống giải đáp pháp luật trên Đài Phát thanh – Truyền hình 

An Giang và đăng tải trên Báo An Giang.  

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Năm 2021, các đơn vị và cơ sở giáo dục đã 

phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức “Ký cam kết, hợp đồng trách 

nhiệm thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị 

trong trường học”, phối hợp với các lực lượng ngoài xã hội, chính quyền địa 

phương tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo ANTT, làm lành mạnh hóa môi 

trường giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Liên ngành GDDT và Công an các cấp 

thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra các trường học về công tác quản lý, giáo 

dục PCTP và VPPL; chú trọng những trường học nằm trong vùng trọng điểm về 

ma túy, tội phạm hình sự. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thanh tra sở triển khai 04 cuộc kiểm 

tra việc chấp hành quy định pháp luật và công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 đối với 146 cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng và các địa phương có khu, điểm du lịch. Qua kiểm tra, đã phát hiện và nhắc 

nhở, chấn chỉnh 07 cơ sở vi phạm chưa đến mức xử lý, các cơ sở còn lại đã chấp 

hành tốt hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật và triển khai chặt chẽ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời đoàn thanh tra kết hợp công 

tác tuyên truyền cho cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng chấp hành tốt quy định pháp luật nghiêm cấm kinh doanh các loại hình văn 

hóa phẩm đồi trụy, bạo lực trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các cơ quan liên 

quan rà soát, quản lý và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, kịp 

thời phát hiện, đưa người bệnh tâm thần đi khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y 
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tế. Xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội trong 

lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần; thực hiện công tác hỗ trợ, tư vấn, can 

thiệp, lao động trị liệu, chăm sóc, điều trị, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng 

cho người mắc bệnh tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội và cộng đồng. Trực 

tiếp tổ chức 02 lớp tập huấn cho 96 cán bộ, gồm lớp tập huấn mô hình “Điểm tư 

vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng” cho 14 cán bộ và lớp tập 

huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021 có 82 cán bộ cấp xã, huyện 

tham dự, đồng thời, hỗ trợ kinh phí huyện Tri Tôn thực hiện công tác tuyên 

truyền phòng, chống ma túy. Hiện cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh đã tiếp 

nhận và điều trị cho 1.891 người nghiện ma túy. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho 

các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện và cấp 

xã thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật góp 

phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Bên cạnh 

đó, xác định động cơ của các vụ án giết người xuất phát chủ yếu từ những mâu 

thuẫn nội bộ gia đình, va chạm giao thông, tranh chấp đất đai, nợ nần tiền bạc… 

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về 

những hậu quả, hệ lụy của tội phạm đối với gia đình, xã hội; hướng dẫn kỹ năng 

nhận diện, xử lý với các tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lực để người dân nâng 

cao cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa; Lồng ghép nội dung tuyên truyền về 

phòng ngừa tội phạm giết người với các chương trình, đề án, kế hoạch. Ngoài ra, 

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng nhiều Kế hoạch, Công văn tuyên 

truyền với các nội dung đa dạng nhằm phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật nói chung và phòng ngừa tội phạm nói riêng.   

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, nhất là 

tội phạm “Giết người” trên địa bàn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Chương trình, Kế hoạch của Thủ tướng 

Chính phủ; Chương trình, Kế hoạch của Trung ương và địa phương về công tác 

phòng, chống nhóm tội phạm này, nhất là tội phạm “Giết người” nhằm nâng 

cao tinh thần, trách nhiệm và tính chủ động trong công tác phòng, chống tội 

phạm “Giết người” trên địa bàn đến toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và 

Công chức trong ngành Kiểm sát An Giang. Trong năm 2021, Viện kiểm sát 

nhân dân hai cấp trong tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường chất 

lượng, số lượng và hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt 

động tư pháp trong giai đoạn điều tra, truy tố như. Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm 

sát điều tra 19 vụ, 31 bị can. Điển hình: Vụ “Giết người, Cướp tài sản” xảy ra 

tại ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Bị can: Lê Lâm 

Trường giết người thân trong gia đình để chiếm đoạt tài sản; Vụ “Giết người” 

và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 07/11/2021 tại ấp Núi Két, xã 

Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bị can: Trần Phước Tân. 

- Tỉnh Đoàn: Duy trì, kiện toàn và nâng cao chất lượng các mô hình, câu 

lạc bộ, đội, nhóm như: CLB tuổi 17, CLB tuổi trẻ phòng chống tội phạm và 
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TTNX, CLB tuyên truyền pháp luật, CLB nói không với ma túy, CLB sống 

khỏe, CLB tuổi trẻ với pháp luật… Trong năm, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa 197 

thanh niên chậm tiến được công nhận tiến bộ. Phát huy vai trò thanh niên trong 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 

chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và tham gia xây dựng 

Văn minh đô thị. Ban thường vụ tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị, thành 

Đoàn triển khai và duy trì mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc 

tệ nạn xã hội”, đến nay có 11/11 huyện, thị thành Đoàn triển khai 17 mô hình 

“Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” nhằm giúp ĐVTN 

tiếp cận chủ trương, chính sách pháp luật nhanh nhất, hạn chế việc thanh thiếu 

niên phạm tội, vi phạm pháp luật…   

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:  Để góp phần phòng ngừa những nhân tố 

gây mất ổn định, gây nên tội phạm  và các hành vi vi phạp pháp luật từ nguyên 

nhân thất nghiệp, thiếu việc làm, kinh tế gia đình bấp bên Ban thường vụ Hội 

LHPN tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 

giai đoạn 2017 – 2025” (Đề án 939) năm 2020; Công tác an sinh xã hội được 

các cấp Hội thực hiện xuyên suốt hàng năm, qua đó cũng góp phần hạn chế 

được những nhân tố gây mất ổn định ANTT, phòng ngừa các loại tội phạm. Để 

công tác phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng hiệu quả 

hơn và có sự lan tỏa trong cộng đồng, Hội LHPN cơ sở đã củng cố, duy trì các 

mô hình theo chỉ đạo của Trung ương Hội như “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng” 

với 272 địa chỉ; CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” của Dự án 3 

“hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững năm 2020” thuộc Đề án 279 của 

Thủ tướng Chính phủ; mô hình “Giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt” thuộc Đề án 

“Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số 

vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” (Đề án 938) và một 

số hình thiết thực khác. 

- Ủy ban nhân huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-

UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp 

phòng ngừa tội phạm giết người. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã 

xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết 

người phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương, phát huy sức mạnh tổng 

hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

và Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước, kết hợp 

chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, 

chống tội phạm. Thực hiện có hiệu công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, 

phường, thị trấn và tại gia đình giúp phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm 

giết người nói riêng. 

5. Công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ 

án giết người 

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy 25 vụ, tăng 12 vụ (25/13) so với 

cùng kỳ năm 2020, trong đó có 03 vụ giết người, cướp tài sản, làm chết 23 người, 

bị thương 05 người, tổng thiệt hại tài sản khoảng 102.600.000 đồng. Đã điều tra 
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khám phá 25/25 vụ, liên quan 31 đối tượng, đã bắt 26 đối tượng, cho gia đình bảo 

lãnh 03 đối tượng, bỏ trốn 02 đối tượng. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%. 

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

Xác định tội phạm giết người là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, do 

đó UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kết quả triển khai, tổ chức thực 

hiện. Chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và UBND các địa phương tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác đấu tranh phòng 

chống tội phạm, nòng cốt là lực lượng Công an, khi có xảy ra vụ án giết người 

đã huy động tối đa lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, triển khai đồng bộ 

các biện pháp nghiệp vụ tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, nhanh chóng 

bắt giữ các đối tượng gây án và tuân thủ theo quy định của pháp luật, tỷ lệ điều 

tra khám phá các vụ án giết người trong năm 2021 đạt 100%. Kết quả trên đã 

góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo TTATXH, đem lại 

cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và tạo môi trường, tiềm lực phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

2.1. Tồn tại, hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm giết 

người trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Công 

tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở trong việc triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ và UBND tỉnh còn chậm và chưa thực sự được chú trọng; Công tác 

tuyên truyền  giáo dục đạo đức, nhân cách, ý thức chấp hành pháp luật vẫn còn 

hạn chế, chưa thường xuyên, liên tục, chưa có trọng tâm, trọng điểm về nội 

dung, đối tượng, nhất là ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và nhóm 

đối tượng ở lứa tuổi thanh, thiếu niên; các mô hình phòng, chống tội phạm… 

đã đem lại hiệu quả chưa cao còn mang tính hình thức; Công tác nắm tình hình 

có nơi, có lúc còn thiếu chủ động; công tác nghiệp vụ cơ bản tuy có sự chuyển 

biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, chưa kịp 

thời phát hiện mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân để có biện pháp 

phòng ngừa; Công tác phối hợp quản lý người có tiền sử về bệnh tâm thần giữa 

các ngành, đoàn thể chính quyền địa phương với gia đình chưa chặt chẽ. 

2.2. Nguyên nhân 

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2021 đến nay diễn biến 

hết sức phức tạp, thời gian giãn cách xã hội kéo dài, các ngành, các cấp tập 

trung công tác phòng, chống dịch bệnh nên công tác tổ chức triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người đôi lúc chưa được kịp thời. 

- Sự phối hợp của các cơ quan đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục 

quần chúng nhân dân nhất là tầng lớp thanh thiếu niên trong việc xây dựng nền 

văn hóa mới, con người mới, sống có lý tưởng, có đạo đức, hiểu biết và tôn 

trọng pháp luật… chưa được chú ý đầy đủ, thường xuyên. 
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- Tội phạm giết người là loại tội phạm ẩn, ít có biểu hiện ra bên ngoài, đa 

số các vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian mang tính bộc phát, nhất 

thời, nên công tác phòng ngừa gặp không ít khó khăn.  

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ KIẾN 

NGHỊ ĐỀ XUẤT 

1. Dự báo tình hình 

Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, thời gian tới, dự báo 

tình hình hình tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng sẽ tiếp tục diễn 

biến phức tạp, nhất là tình trạng giết người thân trong gia đình do các mâu thuẫn 

phát sinh không được phát hiện và giải quyết kịp thời; giết người cướp tài sản; 

giết người do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc; giết người do bị tâm thần, bị ảo giác do 

sử dụng ma túy; giết người do mâu thuẫn bộc phát, nhất thời… tính chất, mức độ 

phạm tội ngày càng nghiêm trọng, manh động; phương thức, thủ đoạn phạm tội 

và che giấu tội phạm ngày càng tinh vi, đa dạng. Đối tượng gây án có xu hướng 

trẻ hóa, xuất hiện nhiều hơn các đối tượng ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Tình trạng 

suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên trước 

ảnh hưởng của các trang Web, game bạo lực sẽ dẫn đến hướng sử dụng bạo lực 

giải quyết mâu thuẫn xảy ra hiều hơn. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tiếp theo  

- Tiếp tục thực hiện các Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 07/01/2021 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.  

- Tăng cường giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội trong và sau thời gian 

dịch bệnh Covid-19, trao đổi, đối thoại, lấy ý kiến, nắm tâm tư, nguyện vọng 

chính đáng của người dân, nắm bắt khó khăn, vướng mắc về kinh tế, việc làm và 

các vấn đề liên quan đến đời sống… không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật 

nói chung, giết người cướp tài sản nói riêng. 

- Chủ động nắm chắc tình hình tội phạm, phát hiện sớm những mâu thuẫn, 

bất ổn trong xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có kế 

hoạch, biện pháp giải quyết ngăn chặn, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cả 

hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm, gắn công tác đảm bảo ANTT với 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công 

tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, trong đó chú trọng 

công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong nhân dân; phát huy 

hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội góp phần giải quyết những 

bức xúc, mâu thuẫn trong đời sống, từng bước khắc phục, triệt tiêu những nguyên 

nhân, điều kiện của tội phạm. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạo đức, lối sống và ý thức đấu tranh phòng, 

chống tội phạm trong quần chúng nhân dân một cách sâu rộng, với nhiều hình 

thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, nhất là trong 

tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, đặc biệt là 

tuyên truyền cá biệt đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội 

phạm giết người 
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- Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn dân cư, 

nhất là đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người 

có tiền án, tiền sự, người nghiện ma túy; chú trọng lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo 

dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh bắt buộc; Rà soát phối hợp đưa người 

mắc bệnh tâm thần vào các cơ sở điều trị. 

- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nhất là công 

tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung theo dõi, quản lý, nắm di biến động đối tượng 

hình sự lưu động, đối tượng trong diện hiềm nghi; thường xuyên tuyên truyền cá 

biệt, kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe các đối tượng côn đồ, hung hãn, có 

tiền án, tiền sự, các đối tượng thanh thiếu niên hư, đối tượng “giang hồ mạng”, 

có biện pháp, kế hoạch cụ thể với từng nhóm đối tượng, không để xảy ra án giết 

người. Làm tốt công tác vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm 

vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu, công cụ hỗ trợ. 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, 

tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tội phạm và vi phạm pháp luật. Tập 

trung lực lượng điều tra khám phá nhanh các vụ án giết người gây dư luận xấu 

về an ninh trật tự. Chủ động phối hợp chặt với Viện kiểm sát, Tòa án kiên quyết 

đưa ra xét xử lưu động các vụ án giết người nhằm răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung. 

3. Kiến nghị, đề xuất: Không. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công an nắm./. 

 

Nơi nhận:  

- Bộ Công an (qua C02); 

- TT.TU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Phòng NC, KGVX, TH; 

- Lưu: HCTC; CAT (PC02).  

 

 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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