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Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 28/4/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện về tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác phòng ngừa 

Công an huyện phối hợp các trường THCS, THPT trên địa àn tổ chức 05 

cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, tác hại của ma túy, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm và biện 

pháp phòng ngừa có khoảng 820 lượt giáo viên và học sinh tham dự, đồng thời 

cam kết không sử dụng ma túy và vướng vào tệ nạn xã hội. Phối hợp Đài truyền 

thanh huyện phát 483 bản tin, Đài truyền thanh xã, thị trấn phát 2.629 bản tin về 

tình hình hoạt động các loại tội phạm, biện pháp phòng ngừa và tố giác tội 

phạm, thông báo tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm; vận động người dân chấp hành tốt quy chế biên giới, 

tham gia bảo vệ môi trường, phát hiện và truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra 

đầu thú, phòng chống ma túy và chống bạo hành xâm hại trẻ em, phòng chống 

Covid 19, đề án cấp CCCD có gắn chíp điện tử... Phối hợp Ban trị sự Phật giáo 

Hòa Hảo tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động tín đồ tham gia phòng ngừa, 

đấu tranh, tố giác tội phạm có 81 lượt người dân tham dự.  

Phối hợp thử test 40 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý, kết 

quả 25 đối tượng dương tính ma tuý, giao Công an các xã, thị trấn đưa 19 đối 

tượng vào cơ sở điều trị, cai nghiện ma tuý theo Quyết định số 05 của UBND 

tỉnh. Giao các xã, thị trấn lập 06 hồ sơ xử phạt VPHC, phạt 06 đối tượng với 

tổng số tiền là 5.625.000 đồng, các đối tượng âm tính cho viết cam kết không 

vi phạm. 

Gọi hỏi răn đe cảm hóa giáo dục 201 đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha 

về, các đối tượng đã từng có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng hóa 

nhập lậu khai thác khoáng sản, vận chuyển động vật hoang dã trái phép, sử dụng 

công cụ cấm để khai thác thủy sản, các đối tượng tụ tập sử dụng rượu bia gây rối 
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trật tự công cộng, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy và cho viết 

cam kết không tái phạm.  

2. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội 

- Tội phạm hình sự: Xảy ra 04 vụ liên quan 07 đối tượng, so với cùng kỳ 

năm 2021 giảm 04 vụ 05 đối tượng (năm 2021 xảy ra 08 vụ 12 đối tượng) giảm 

50% về số vụ. Đã điều tra làm rõ 04 vụ liên quan 07 đối tượng, đạt tỷ lệ điều tra 

khám phá 100%. Trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng: xảy ra 

01 vụ liên quan 01 đối tượng, án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng: xảy ra 03 vụ 

liên quan 06 đối tượng.  

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế: Phát hiện, bắt giữ 67 vụ liên 

quan 53 đối tượng (So với cùng kỳ tăng 67/58 vụ, tỷ lệ tăng 15,5%, tăng 53/15 

đối tượng, tỷ lệ tăng 253,3%). Trong đó: Công an huyện phát hiện 25 vụ 15 đối 

tượng, Tổ Liên ngành tỉnh phát hiện 42 vụ 38 đối tượng. Tiến hành tạm giữ 31 xe 

môtô, 03 xe ôtô cùng các tang vật có liên quan. Tổng trị giá khoảng 604,35 triệu 

đồng. Kết quả xử lý: Ra 34 quyết định xử phạt VPHC đối với 34 đối tượng với 

tổng số tiền 415,25 triệu đồng. Tịch thu tang vật 391,84 triệu đồng. Trả lại tang 

vật 12 hộp số giảm tốc của máy cắt lúa (trị giá khoảng 24 triệu đồng), 08 xe môtô, 

02 xe ôtô có liên quan cho đối tượng. Các đối tượng còn lại đang xác minh, xử lý 

theo quy định. 

- Tội phạm ma túy: Phát hiện, bắt giữ 02 vụ 03 đối tượng. Trong đó: 01 

vụ 01 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, 01 vụ 02 đối tượng tàng trữ trái 

phép chất ma túy. Tang vật tạm giữ: 0,1961gram Methamphetamine. So với 

cùng kỳ giảm 02/03 vụ, tỷ lệ giảm 33,3%, không tăng không giảm về đối tượng. 

Kết quả xử lý: Khởi tố: 01 vụ 01 bị can về hành vi: Mua bán trái phép chất ma 

túy; Không khởi tố: 01 vụ 02 đối tượng.  

- Vi phạm pháp luật về môi trường: Phát hiện, bắt giữ 05 vụ vi phạm 

(trong đó: 03 vụ vô chủ sử dụng công cụ kích điện để khai thác thuỷ sản và 02 

vụ 02 đối tượng khai thác khoáng sản (đất) trái phép. Tang vật tạm giữ: 03 bình 

ắc quy, 03 que, 03 vợt điện, 02 xe cuốc, 03 xe ôtô tải ben tự chế, 01 ghe sắt . So 

với cùng kỳ giảm 05/09 vụ, tỷ lệ giảm 44,4% về số vụ, tăng 02/01 đối tượng, 

tỷ lệ tăng 100% về số đối tượng. Qua đó, đã giao UBND xã Vĩnh Gia xử lý 01 

vụ 01 đối tượng, 01 vụ giao Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tri Tôn 

lập biên bản xử lý theo quy định, 03 vụ còn lại tiếp tục xác minh làm rõ. 

- Tội phạm tham nhũng: Chưa phát hiện, tiếp nhận vụ việc gì có liên quan  

đến tham nhũng, so với cùng kỳ không tăng, không giảm (cùng kỳ không xảy ra vụ 

nào). 

- Tình hình vi phạm pháp luật về sử dụng công nghệ cao: Trên địa bàn 

huyện chưa phát hiện trường hợp nào. 

- Tệ nạn xã hội: Triệt xóa 58 tụ điểm tệ nạn xã hội liên quan 212 (01 vụ 

mua bán dâm, liên quan 02 đối tượng; 57 vụ đánh bạc, liên quan 210 đối tượng). 

So với cùng kỳ tăng 58/32 vụ, 212/79 đối tượng. Qua đó, ra quyết định xử phạt vi 
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phạm hành chính 30 vụ 101 đối tượng với tổng số tiền 148.500.000 đồng, các vụ 

còn lại đang xác minh, xử lý theo quy định. 

- Bắt đối tượng truy nã: Bắt 03 đối tượng truy nã do Công an huyện ra 

quyết định, 01 đối tượng do đơn vị khác ra quyết định. Tỷ lệ bắt tăng 04/00 đối 

tượng so với cùng kỳ năm 2021. 

3. Công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm 

Tổng số tin báo, tố giác thụ lý: 68 tin, trong đó tiếp nhận mới: 54 tin, số cũ 

chuyển sang: 14 tin. Kết quả xử lý: 39 tin, đạt tỷ lệ 57,4%. Cụ thể: Khởi tố vụ án 

hình sự: 28 tin, không khởi tố: 07 tin, tạm đình chỉ: 04 tin, số tin còn tồn đọng: 29 

tin.  

4. Công tác điều tra xử lý án  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã phát hiện, khởi tố điều tra và 

xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật các hành vi phạm tội. 

Tổng thụ lý: 30 vụ 30 bị can, trong đó, số cũ: 12 vụ 11 bị can, khởi tố mới: 14 

vụ 16 bị can, án nơi khác chuyển đến: 01 vụ 00 bị can, án phục hồi: 03 vụ 03 bị 

can. Kết quả kết thúc điều tra: 19 vụ 21 bị can, đạt 63,3%, trong đó: án chuyển 

VKS: 13 vụ 19 bị can, án tạm đình chỉ: 04 vụ 00 bị can, án đình chỉ điều tra: 01 

vụ 01 bị can, án chuyển PC02: 01 vụ 01 bị can. Hiện đang thụ lý 11 vụ 09 bị 

can. 

5. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội  

- Trong 6 tháng đầu năm, tiến hành kiểm tra hành chính 46 cơ sở kinh 

doanh dịch vụ trên địa bàn huyện, qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản 10 

trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 15.500.000đồng.  

- Công tác phòng chống cháy nổ và phòng chống cháy: không xảy ra vụ 

nào (so với cùng kỳ 2021 không tăng, không giảm). Phối hợp Phòng PC07 kiểm 

tra cho làm cam kết 504 cơ sở sản xuất, kinh doanh kết hợp nhà ở về công tác 

PCCC tại khu dân cư. Qua kiểm tra phát hiện 02 trường hợp vi phạm quy định 

về phòng cháy, chữa cháy, giao Phòng PC07 lập biên bản xử lý theo quy định. 

Phối hợp phát hiện 64 hộ cất nhà trên đồi núi, đang chờ xin ý kiến xử lý. 

6. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

- Tình hình tai nạn giao thông: Trên địa bàn huyện xảy ra 03 vụ tai nạn giao 

thông, làm chết 03 người, thiệt hại khoảng 10,5 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 

2021, tăng 01 vụ, 01 người chết, số người bị thương giảm 02 người. Trong đó số 

vụ tăng 03/02 vụ (tăng 50%), tăng về số người chết 03/02 người (tăng 50%), 

giảm về số người bị thương 00/02 người. Nguyên nhân là do điều khiển xe sang 

đường không chú ý quan sát, vượt xe không đảm bảo an toàn.  

- Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã tổ chức tuần tra, kiểm 

soát giao thông đường bộ 148 cuộc, 657 đồng chí tham gia và lập biên bản 243 

trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ. Tổ công tác đảm bảo TTATGT-TTCC 

đã tổ chức tuần tra 92 ca, 890 lượt CBCS tham gia nhằm đảm bảo ANTT đêm 
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khuya trên địa bàn huyện, qua đó đã phát hiện lập biên bản 64 trường hợp vi 

phạm, tạm giữ 32 giấy tờ liên quan. Qua đó, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

219 trường hợp, với số tiền 331.275.000 đồng; tạm giữ 18 giấy tờ các loại. 

- Lực lượng Công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra đảm bảo trật tự 

ATGT, TTCC trên địa bàn, các tuyến trọng điểm, qua đó, đã phát hiện và lập 

biên bản 122 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, giải tán 146 nhóm 

thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng. 

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

1. Thuận lợi 

Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thường 

trực Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các 

Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong công tác đấu phòng chống tội phạm, không 

để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để các phần tử xấu thực hiện âm mưu phá 

hoại, lợi dụng, xúi dục các đối tượng quá khích để tập trung đông người gây rối 

làm mất an ninh trật tự. Sự phối hợp của ngành, đoàn thể, các xã – thị trấn trong 

công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, 

đa dạng; từ đó đã nâng cao nhận thức, ý thức về vai trò, trách nhiệm của người 

dân trong phòng chống tội phạm, đã cung cấp, báo tin, phản ánh cho ngành chức 

năng nhiều tin có giá trị giúp cho ngành chức năng xử lý kịp thời các sự vụ, sự 

việc… Từ đó tình hình an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo. 

2. Khó khăn 

- Do tập trung lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên tuyến biên giới và thực hiện cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện 

nên công tác quản lý địa bàn từng lúc từng nơi chưa chặt chẽ, tình hình tội phạm 

và tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra. 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt 

động kinh tế, chính trị, xã hội dẫn đến việc triển khai công tác dân vận, xây 

dựng phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm còn hạn chế; công tác 

phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, có lúc chưa đạt hiệu quả cao. 

- Một số ngành vẫn còn xem đây nhiệm vụ là của lực lượng Công an nên 

chế độ thông tin, báo cáo của một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa kịp thời, 

đầy đủ theo quy định gây ảnh hưởng đến việc tổng hợp, tham mưu báo cáo, chỉ 

đạo chung của huyện.  

- Ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức của một bộ phận quần chúng 

nhân dân chưa cao, nhất là vấn đề mất cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản, tham 

gia giao thông… 

III. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm 

trong tình hình mới”; Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm” nhằm tạo 
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sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh PCTP và 

TNXH; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền và phát động quần chúng tham gia đấu tranh phòng 

chống tội phạm.  

-  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là 

tội phạm xâm phạm sở hữu, cố ý gây thương tích...; tập trung triệt xóa các tụ 

điểm tệ nạn xã hội, các nhóm thanh thiếu niên gây mất ANTT trên địa bàn. Thực 

hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa thông qua việc chủ động gọi hỏi răn đe 

giáo dục các loại đối tượng; phối hợp quản lý đối tượng vi phạm pháp luật theo 

Nghị định 111/NĐ-CP, lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng, đồng thời hướng 

dẫn Công an địa phương lập hồ sơ giáo dục, quản lý và đề nghị áp dụng biện 

pháp đưa vào CSCNBB, góp phần làm trong sạch địa bàn. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác năm 

của Ban Chỉ đạo PCTP, HIV/AIDS, TNXH và XDPT TDBV ANTQ tỉnh, huyện 

trong thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, truy bắt, 

vận động đầu thú đối tượng truy nã và triệt xóa các loại tệ nạn xã hội trên địa 

bàn. 

- Duy trì thường xuyên công tác phối hợp, trao đổi về tình hình, phương 

thức thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, trao đổi thông tin tài liệu 

giữa các lực lượng, các đơn vị, địa phương trong và ngoài huyện, các địa bàn 

giáp ranh, các cơ quan đóng quân trên địa bàn trong phòng ngừa, đấu tranh 

phòng chống tội phạm nhất là các đối tượng, băng nhóm tội phạm hoạt động lưu 

động, gây án với phương thức thủ đoạn hoạt động mới để có biện pháp phòng 

chống tội phạm hiệu quả. 

- Trên tuyến biên giới tăng cường phối hợp với lực lượng Biên phòng thực 

hiện tốt công tác quản lý chắc đối tượng, nắm chặt địa bàn, kết hợp cùng Công 

an địa phương tuần tra khép kín các tuyến đường thủy, đường bộ từ biên giới đi 

sâu vào nội địa, thường xuyên tuần tra biên giới, kiểm soát chặt chẽ cư dân qua 

lại biên giới, nhằm ngăn chặn việc tham gia hoạt động cờ bạc, buôn bán, tiêu thụ 

tài sản do phạm tội mà có. 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường 

công tác tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm với nhiều hình thức và 

biện pháp đa dạng, phong phú như đưa tin, ảnh, cấp phát tờ rơi, thiết kế xây 

dựng pano, áp phích kịp thời phổ biến thông tin về tình hình tội phạm, các 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao ý 

thức cảnh giác phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm.  

- Nhanh chóng giải quyết và xác minh, điều tra làm rõ các vụ án, tố giác, 

tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám 

sát và giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp đảm bảo quyền của 

người tham gia tố tụng. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vững an 

ninh trật tự, trọng tâm là công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh 
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có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản 

lý dịch vụ văn hóa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong 

đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn 

giao thông và ùn tắc giao thông; các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây 

cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; phòng chống cháy nổ; xử lý 

nghiêm minh các hành vi vi phạm và kiến nghị khắc phục triệt để. 

-  Tập trung thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ kế hoạch tấn công tội phạm đảm 

bảo ANTT các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện; duy trì hoạt 

động của Tổ đảm bảo TTATGT - TTCC vào ban đêm theo kế hoạch đề ra, chủ 

động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh xử lý đối với các hành vi chống người 

thi hành công vụ.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật 6 tháng năm 2022 trên địa bàn huyện./. 
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