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BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021
(Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-BCA-V01 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Công an về việc xây dựng báo cáo của Chính phủ về công tác
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; Công văn số
3386/BCA-V01 ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc
đề nghị báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
năm 2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI
Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số
96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân
dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (gọi tắt là Quyết định số
634/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân Tỉnh có Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11
tháng 6 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg để
triển khai cho các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực
hiện nghiêm túc.
Các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn
phụ trách đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện, góp phần nâng cao tinh
thần trách nhiệm đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ
vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh.
II. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI
PHẠM
1. Công tác phòng ngừa xã hội
- Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép tuyên
truyền về PCTP, pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, được
7.862 điểm 543.408 lượt người dự; cấp phát 29.694 quyển tài liệu pháp luật,
74.500 tờ rơi, áp phích tuyên truyền, 5.685 số điện thoại đường dây nóng tại cơ
sở; đưa 435 tin, 135 bài viết, 413 phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin truyền thông. Qua đó, người dân cung cấp cho lực lượng Công an
3.745 nguồn tin có giá trị, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa
bàn Tỉnh.
- Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị

2
trấn và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh,
trật tự”, gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn
mới”. Hiện nay, có 97 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 110/115 xã đạt Chỉ tiêu
19.2 “Về xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”.
- Duy trì thực hiện 85 mô hình đảm bảo an ninh, trật tự hiệu quả, nhất là
mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, mô hình “Camera an ninh”; nhân rộng các mô
hình mới “Liên kết quán cafe tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc”, mô hình “Zalo nhóm Cảnh sát khu vực, Công an viên kết nối Tổ Nhân
dân tự quản”, mô hình “Vùng biên giới phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và
dịch bệnh Covid-19” và “Zalo nhóm trong lực lượng Công an các đơn vị, địa
phương”, “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đoàn kết, chung tay đảm bảo an ninh trật
tự, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quản lý, giáo dục,
giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”, “Khu dân cư an toàn về phòng
cháy, chữa cháy”. Trong kỳ xét duyệt cho 6 người chấp hành xong án phạt tù
được vay vốn, với số tiền 250 triệu đồng từ “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng
đồng”1; thành lập mới 6 Câu lạc bộ người hoàn lương2.
2. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ
Chỉ đạo lực lượng chức năng hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ để nắm
tình hình, kịp thời tham mưu chính quyền chỉ đạo khắc phục những sơ hở, thiếu
sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thường xuyên mở các
đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an
toàn giao thông; gọi hỏi, răn đe 18.079 lượt đối tượng về hình sự, kinh tế, ma
túy, góp phần phòng ngừa tội phạm; tuần tra, kiểm soát công khai, mật phục kết
hợp kiểm tra hành chính, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các
hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp tuần tra, kiểm soát ở địa bàn giáp ranh và
các tuyến, địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn xã hội.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật (So với
cùng kỳ năm 2020)
a) Phạm pháp về trật tự xã hội: Xảy ra 415/438 vụ (giảm 23 vụ), làm chết
17 người, bị thương 108 người, tài sản xâm hại khoảng 5,64 tỷ đồng. Điều tra
khám phá 407 vụ (đạt 98,07%), bắt xử lý 630 đối tượng, thu hồi tài sản khoảng
2,876 tỷ đồng (án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 30 vụ, điều
tra khám phá 30 vụ, bắt xử lý 41 đối tượng). Chủ yếu là trộm cắp tài sản 176 vụ
(chiếm 42,4%); cố ý gây thương tích 74 vụ (chiếm 17,83%); đánh bạc, tổ chức
đánh bạc hoặc gá bạc 67 vụ (chiếm 16,14%); cướp giật tài sản 16 vụ; xâm hại trẻ
em 16 vụ (4 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 10 vụ giao cấu với người từ đủ 13
đến dưới 16 tuổi và 2 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi); giết người 15 vụ,...
b) Phạm pháp về kinh tế: Điều tra 3/5 vụ (giảm 2 vụ) 3 đối tượng phạm
tội về tham nhũng, chức vụ; phát hiện, bắt xử lý 600/574 vụ (nhiều hơn 26 vụ)
163 đối tượng VPPL về trật tự quản lý kinh tế.
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Đến nay đã giải ngân cho 769 người chấp hành xong án phạt tù được vay với số tiền 22,965 tỷ đồng và xóa nợ cho 6 người,
với số tiền 124 triệu đồng. Hiện nay đang cho vay 388 người, với số tiền 11,098 tỷ đồng.
2
Hiện trên địa bàn Tỉnh có 60 Câu lạc bộ người hoàn lương, với 633 thành viên.
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c) Phạm pháp về ma túy: Triệt xóa 194/238 vụ (ít hơn 44 vụ) 282 đối tượng
mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 8,12 kg heroin,
70,1535 kg ma túy tổng hợp (có 6 vụ 10 đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm
trọng).
d) Phạm pháp về môi trường: Phát hiện, bắt xử lý 237/185 vụ (nhiều hơn
52 vụ) vi phạm pháp luật về môi trường với 12 tổ chức và 290 cá nhân vi phạm,
gồm: Gây ô nhiễm môi trường (26 vụ), khai thác cát trái phép (18 vụ), vi phạm
quy định về an toàn thực phẩm (15 vụ).
Trong tổng số các vụ phạm tội, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực có 41
vụ 48 đối tượng liên quan phòng, chống dịch Covid-193. Đã xử lý hình sự 6 vụ 8
đối tượng, xử phạt hành chính 16 vụ 16 đối tượng, đang điều tra 15 vụ 20 đối
tượng và giáo dục 4 vụ 4 đối tượng.
4. Kết quả xử lý hành chính
- Lĩnh vực trật tự xã hội: Xử phạt hành chính 535 vụ vi phạm, với số tiền
2,33 tỷ đồng, chủ yếu là tệ nạn cờ bạc, mua bán dâm, trộm cắp tài sản nhưng
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế: Xử phạt hành chính 604 vụ vi phạm, với
số tiền 314,75 triệu đồng, hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép hàng cấm
(thuốc lá ngoại nhập lậu), hàng không có hóa đơn chứng từ (đường cát, cà
phê...).
- Lĩnh vực ma túy: Xử phạt 143 đối tượng vi phạm, với số tiền khoảng
122,15 triệu đồng; phối hợp xác định và đưa 578 người nghiện ma túy vào quản
lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn (theo Nghị định 111/CP) và đưa 280 người
nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc (theo Nghị định 221/CP).
- Lĩnh vực môi trường: Xử phạt hành chính 248 trường hợp vi phạm, với
số tiền 2,58 tỷ đồng, chủ yếu là hành vi khai thác đất mặt trái phép, sử dụng điện
để đánh bắt thủy sản, vi phạm về bảo vệ môi trường.
- Lĩnh vực giao thông: Xử phạt hành chính 22.180 trường hợp vi phạm,
với số tiền khoảng 40,17 tỷ đồng, chủ yếu gây tai nạn, va chạm giao thông và vi
phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; tạm giữ 9.227 phương
tiện và tước 2.048 giấy phép lái xe các loại.
- Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội (quản lý vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ, kinh doanh có điều kiện...): Xử phạt hành chính 7 vụ vi phạm,
với số tiền 58,5 triệu đồng.
- Lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông: Xử phạt hành chính 25
vụ vi phạm, với số tiền 152 triệu đồng.
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01 vụ 01 đối tượng gây mất ANTT; 2 vụ 2 đối tượng xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ; 6 vụ 8 đối tượng chống người thi
hành công vụ; 2 vụ 2 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép; 01 vụ 2 đối tượng hủy hoại tài sản chốt kiểm dịch; 01 vụ 2
đối tượng sử dụng giấy test nhanh Covid-19 giả; 8 vụ 8 đối tượng vượt chốt kiểm soát; 01 vụ 01 đối tượng vượt chốt kiểm
soát và vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu; 7 vụ 9 đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu; 01 vụ 01 đối tượng sử dụng mã
QR code của phương tiện khác để qua chốt; 4 vụ 4 đối tượng xe tải “luồng xanh” chở người từ vùng dịch về địa phương; 3
vụ 4 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; 01 vụ 01 đối tượng vận chuyển các vật tư y tế không rõ nguồn gốc
xuất xứ; 01 vụ 01 đối tượng có hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người; 01 vụ 01 đối tượng vận
chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch; 01 vụ 01 đối tượng trộm cắp tài sản .
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5. Đánh giá và dự báo tình hình
- Tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không để hình
thành điểm nóng, phức tạp. Phạm pháp về trật tự xã hội giảm (giảm 5,25%), vi
phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” được kiểm soát; phạm pháp về
kinh tế chủ yếu là tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; tình trạng vận
chuyển ma túy qua biên giới vào nội địa còn tiềm ẩn phát sinh phức tạp, người
nghiện ma túy mua ma túy về sử dụng hoặc chia nhỏ để bán lại kiếm lời còn phổ
biến; phạm pháp về môi trường có chiều hướng tăng.
- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, kéo giảm. Nổi
lên là trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, vận
chuyển hàng cấm, mua bán trái phép chất ma túy, vi phạm pháp luật về môi
trường, tệ nạn cờ bạc. Phương thức, thủ đoạn hoạt động không mới nhưng ngày
càng tinh vi, liều lĩnh hơn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đối tượng có xu
hướng tụ tập thành nhóm liên kết nhau để hoạt động tổ chức đánh bạc, hoạt
động vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, bảo kê, gây rối trật tự
công cộng; tình hình “tín dụng đen” núp bóng dưới các cơ sở kinh doanh tài
chính, dịch vụ cầm đồ còn tiền ẩn nhiều nguy cơ phát sinh.
III. CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, ĐIỀU TRA, XỬ LÝ TỘI PHẠM
1. Xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
- Tiếp nhận, xác minh, giải quyết 1.456 tố giác, tin báo và kiến nghị khởi
tố (số cũ chuyển sang 145 tin, tiếp nhận mới 1.266 tin và phục hồi 45 tin), đã
giải quyết 1.296 tin, đạt 89,01% (khởi tố 874 vụ, không khởi tố 337 vụ và tạm
đình chỉ 85 vụ) và tiếp tục xác minh làm rõ 160 tin.
- Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp thường xuyên
phối hợp kiểm tra, đối chiếu các tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố
được phân công xác minh và kiểm sát việc xác minh bảo đảm đúng thời gian
quy định.
2. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, công tác điều tra và một số nội dung
liên quan đến công tác điều tra
- Khởi tố điều tra mới 968 vụ án 1.449 bị can, điều tra làm rõ 923 vụ án
(đạt 95,35%) khởi tố 1.392 bị can (không có vụ án khởi tố theo yêu cầu của Viện
Kiểm sát). Tổng số án thụ lý giải quyết 1.179 vụ 1.676 bị can (số cũ chuyển sang
150 vụ 161 bị can, tách án 25 vụ 10 bị can, nhập án 47 vụ 24 bị can, chuyển đến
5 vụ 12 bị can, chuyển đi 14 vụ 20 bị can), kết thúc điều tra 833 vụ 1.346 bị can
(đề nghị truy tố 785 vụ 1.308 bị can, đình chỉ điều tra 48 vụ 38 bị can), tạm đình
chỉ điều tra 90 vụ 46 bị can và tiếp tục điều tra 195 vụ 240 bị can. Không xảy ra
trường hợp Viện Kiểm sát nhân dân hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, không phê
chuẩn quyết định khởi tố bị can; thực hiện đúng quy định về thời hạn điều tra,
thẩm quyền gia hạn điều tra theo quy định của pháp luật.
- Tạm đình chỉ điều tra 90 vụ 46 bị can, gồm: Hết thời hạn điều tra, chưa
xác định được bị can 51 vụ 2 bị can; hết thời hạn điều tra không biết bị can đang
ở đâu 34 vụ 42 bị can; có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm
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thần hoặc bệnh hiểm nghèo 2 vụ 2 bị can; hết hạn điều tra mà chưa có kết luận
giám định, định giá tài sản, kết quả tương trợ tư pháp của nước ngoài 3 vụ.
- Đình chỉ điều tra 48 vụ 38 bị can, gồm: Hành vi không cấu thành tội
phạm 3 vụ 01 bị can; miễn trách nhiệm hình sự 17 vụ 17 bị can; người yêu cầu
khởi tố rút đơn yêu cầu 21 vụ 14 đối tượng và lý do khác 7 vụ 6 bị can.
- Phục hồi điều tra sau khi hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra 18 vụ
11 bị can; phục hồi điều tra sau khi hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra 2 vụ 01
bị can.
- Xác minh truy bắt đối tượng truy nã và vận động đầu thú 191 đối tượng
(số cũ 96 đối tượng, phát sinh mới 95 đối tượng). Kết quả bắt 83 đối tượng và
vận động ra đầu thú, thanh loại 13 đối tượng và tiếp tục xác minh truy bắt 95 đối
tượng. Tất cả bị can bỏ trốn đều được ra quyết định truy nã theo quy định.
- Điều tra bổ sung 11 vụ 27 bị can (thiếu chứng cứ 3 vụ 13 bị can, có căn
cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác 6 vụ 9 bị can và có người đồng
phạm hoặc người phạm tội khác 2 vụ 5 bị can), kết quả đề nghị truy tố 01 vụ 01
bị can, tạm đình chỉ điều tra 01 vụ 01 bị can và tiếp tục điều tra 9 vụ 25 bị can.
Viện Kiểm sát nhân dân trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần 9 vụ 18 bị can.
- Tiến hành bắt giữ 963 người, gồm: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp
128 người, bắt quả tang 724 người, bắt tạm giam 105 người, bắt truy nã 6 người.
Tất cả 128/128 trường hợp bắt người khẩn cấp chuyển sang tạm giữ hình sự,
không phải trả tự do ngay.
- Áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự 523 đối tượng, gia hạn tạm giữ 344
đối tượng; không để xảy ra quá hạn tạm giữ hoặc Viện Kiểm sát nhân dân ra
quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ, không phê chuẩn gia hạn tạm giữ hoặc
không trả tự do sau khi hết thời hạn tạm giữ do không có tội, chuyển xử lý
hành chính.
- Áp dụng biện pháp tạm giam 606 bị can, gia hạn tạm giam 221 bị can;
không để tạm giam quá hạn hoặc Viện Kiểm sát không phê chuẩn tạm giam và Cơ
quan điều tra đề nghị gia hạn tạm giam nhưng Viện Kiểm sát không gia hạn tạm
giam.
- Áp dụng biện pháp ngăn chặn khác gồm: Bảo lĩnh 8 bị can, cấm đi khỏi
nơi cư trú 932 bị can và tạm hoãn xuất cảnh 603 bị can.
- Thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi tài sản trong các vụ án
tham nhũng, kinh tế thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra, thu hồi số tiền 13
tỷ 420 triệu đồng.
- Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra
1.064 vụ. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu
vết trên thân thể, thực nghiệm điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Kết
luận giám định 1.118 vụ với 27.913 yêu cầu. Vật chứng được thu thập để làm
chứng cứ chứng minh tội phạm được bảo quản, xử lý theo quy định.
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- Chế độ tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam được thực hiện
đúng quy định, có 01 người bị tạm giữ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện (đã bắt
lại được), 01 người bị tạm giữ treo cổ tự tử chết, 01 bị can chết do bệnh lý.
- Tiếp nhận và xử lý 34 đơn khiếu nại, tố cáo về việc điều tra, xử lý các vụ
án hình sự: Thuộc thẩm quyền giải quyết 24 đơn và chuyển cơ quan chức năng
giải quyết 10 đơn. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được
thực hiện đúng quy định, kết quả giải quyết 24 đơn khiếu nại sai.
- Cấp 202 giấy chứng nhận bào chữa cho người bào chữa theo quy định và
47 giấy chứng nhận bào chữa theo yêu cầu của bị can. Bảo đảm quyền của người
bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự theo quy
định của pháp luật.
- Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, luật sư,
Nhà tạm giữ, Trại tạm giam phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình
khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử vụ án đảm bảo khách quan, trung thực.
- Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và Quyết định số 8316/QĐBCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành
“Hướng dẫn công tác phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin
báo, kiến nghị khởi tố về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi”. Tội
phạm do người vị thành niên thực hiện (từ 14 đến dưới 18 tuổi) xảy ra 38 vụ 55
đối tượng; tội phạm chống người thi hành công vụ xảy ra 10 vụ 18 đối tượng
(làm 3 cán bộ Công an bị thương); tội phạm về môi trường khởi tố 3 vụ 3 bị can
(01 vụ 01 bị can vi phạm quy định về sử dụng đất đai, 01 vụ 01 bị can khai thác
cát trái phép, 01 vụ 01 bị can hủy hoại nguồn lợi thủy sản); chưa phát hiện tội
phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng,
băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức; tội phạm xâm hại trẻ em chủ yếu là
xâm hại tình dục; tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản chủ yếu trên các tuyến
giao thông vắng người.
- Công tác xác minh, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật được
thực hiện đúng quy định, chưa phát hiện việc hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh
tế hoặc hành chính hóa hành vi phạm tội; chưa phát hiện oan, sai trong giai đoạn
điều tra.
- Chỉ đạo Công an Tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, xử lý tội phạm cho
Cơ quan điều tra Công an cấp huyện, bảo đảm hoạt động điều tra được tiến hành
thông suốt, không để khó khăn, vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến quá trình
điều tra vụ án. Quá trình điều tra vụ án, các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp
thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin về tiến độ điều tra vụ án, nhân thân lai
lịch của bị can và thái độ chấp hành tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều
tra, truy tố, xét xử và giam giữ đối tượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản
lý về số lượng, chất lượng đội ngũ điều tra viên được quan tâm, toàn Tỉnh hiện
có 183 điều tra viên (cao cấp 15, trung cấp 118 và sơ cấp 50).
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC
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- Tại khoản 6 Điều 13 Thông tư số 65/2019/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định về kiểm điểm người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ, thì
trong cuộc họp kiểm điểm, người chấp hành án “trình bày bản tự kiểm điểm”,
thực tế có trường hợp “cố ý không đến hoặc bỏ trốn” nên không thể tổ chức họp
kiểm điểm được, từ đó dẫn đến thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện
không đầy đủ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 93 Luật thi hành án hình sự
(Biên bản kiểm điểm người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ), nên Tòa án
không thể ra Quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình
phạt của bản án đã cho hưởng án treo.
- Thực hiện nghiêm Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm
2017; công tác điều tra, xử lý tội phạm, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tin
báo tố giác tội phạm luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chưa để xảy ra
trường hợp bức cung, dùng nhục hình, oan sai dẫn đến phải bồi thường thiệt hại.
- Cán bộ làm công tác điều tra đều có tinh thần trách nhiệm cao trong
công tác, luôn tìm tòi, chịu khó học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn; có
phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hòa nhã khi tiếp xúc với Nhân dân, khôn khéo,
thận trọng trong đấu tranh với đối tượng và các loại tội phạm, thể hiện được tác
phong chuẩn mực của người cán bộ điều tra.
- Đến nay, đã bố trí 628 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức
danh Công an xã, thị trấn ở 124/124 Công an xã, thị trấn (123 Trưởng Công an,
177 Phó Trưởng Công an, 328 Công an viên). Công an xã, thị trấn cơ bản chấp
hành tốt các quy định về lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử trong giao tiếp với
Nhân dân, luôn nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân; chủ động phòng, chống tội
phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
- Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh được giữ vững ổn định; tội
phạm và vi phạm pháp luật được kiểm soát, không để phát sinh những điểm
nóng về an ninh, trật tự gây bức xức trong Nhân dân.
- Tỷ lệ điều tra khám phá án cao (đạt 95,35%); tỷ lệ giải quyết tố giác, tin
báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 89,01%. Công tác điều tra, xử lý tội phạm
đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt
tội phạm, nhất là việc đánh giá chứng cứ xác minh tội phạm được tiến hành một
cách khách quan, toàn diện, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội. Quan hệ phối
hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện tốt.
- Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên
truyền pháp luật đã phát huy hiệu quả, giúp người dân nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật và tích cực phòng ngừa, tố giác tội phạm. Công tác phòng ngừa
nghiệp vụ chủ động hơn, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, không để
phức tạp, kéo dài.
Bên cạnh đó, còn một số khó khăn, vướng mắc:
- Đối với người vị thành niên phạm tội ít nghiêm trọng, theo pháp luật quy
định không được bắt tạm giữ, tạm giam, nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình
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điều tra như: Đối tượng không có nơi cư trú rõ ràng, sống lang thang, mời làm
việc, hỏi cung gặp nhiều khó khăn, có trường hợp đối tượng bỏ trốn, khi bắt
được cũng không được tạm giữ, gây bức xúc trong Nhân dân.
- Phương tiện, kỹ thuật tuy đã được quan tâm trang cấp nhưng vẫn chưa
đáp ứng yêu cầu, nên hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm chưa cao.
- Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội được triển khai trong bối cảnh
dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, do đó tình hình tội phạm
trộm cắp tài sản, tệ nạn cờ bạc còn xảy ra.
VI. PHƯƠNG HƯỚNG
Tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, kế
hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm
pháp luật. Trọng tâm là:
1. Chỉ đạo các ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực
hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, từng bước đưa
công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trở thành nhiệm vụ chính
trị chung của cả hệ thống chính trị; thường xuyên phát động phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức,
thủ đoạn hoạt động của tội phạm, để người dân nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật và chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác các hành vi phạm tội và vi
phạm pháp luật.
2. Chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ,
nắm chặt tình hình địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, để có biện pháp ngăn chặn, xử
lý kịp thời tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý
nhà nước về trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật.
3. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm,
kiến nghị khởi tố, khiếu nại, tố cáo, không để quá thời hạn giải quyết; nâng cao
tỷ lệ điều tra khám phá án, hạn chế thấp nhất trường hợp Viện Kiểm sát nhân
dân trả hồ sơ điều tra bổ sung; rà soát các vụ án đình chỉ điều tra và tạm đình chỉ
điều tra, để phục hồi điều tra khi đủ căn cứ và xử lý nghiêm theo quy định./.
Nơi nhận:
- Bộ Công an (Văn phòng);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu VT, TCD-NC(CT).
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