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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự  

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

(Số liệu từ ngày 01/12/2021 đến 31/5/2022) 

 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ 

đạo lực lượng chức năng và các cơ quan, đơn vị tích cực tổ chức thực hiện hiệu 

quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; giải quyết triệt để các 

vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), kết quả cụ thể như sau: 

PHẦN I 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ 

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ động 

tham mưu với Thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của 

cấp trên về công tác đảm bảo An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội 

(TTATXH); trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 18/02/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

đảm bảo ANTT giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 120-NQ/TU, ngày 

07/5/2020 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 

05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia”. Chỉ đạo 

thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; tiếp tục tham mưu với Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU, 

ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; 

tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả 04 

Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT 1, xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thành 

phố, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm 

pháp luật, đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.  

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 

07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây 

                                           
1 Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 06/3/2017 về lãnh đạo công tác phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật 

liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 30/7/2018 về lãnh đạo công tác phòng, 

chống tội phạm, hành vi Cố ý gây thương tích trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 

01/9/2017 về lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trên địa bàn; Nghị quyết số 69-NQ/TU ngày 25/01/2019 về lãnh đạo công tác đảm bảo TTATGT trên địa 

bàn Thành phố. 
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dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới” giai 

đoạn 2020-2025; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Chương trình quốc gia phòng 

chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người, xây dựng Nông thôn mới, 

phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. 

Chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ 

đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù 

địch, phản động, các phần tử chống đối, làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ 

kết hợp với phòng ngừa xã hội. Tổ chức triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn 

công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán; tập trung lực lượng, 

nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực, đối tượng; đấu tranh quyết liệt với các loại 

tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; các hoạt động buôn lậu, gian lận 

thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng giả; sai phạm về pháo; triệt xóa các 

điểm mua bán lẻ ma túy, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý trái phép 

qua địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; đảm bảo 

TTATGT-TTĐT không để xảy ra ùn tắc giao thông, chủ động ngăn ngừa đua xe 

trái phép. 

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH 

1. Tình hình chung 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo tập 

trung toàn bộ lực lượng, phương tiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự 

kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, đồng thời tích cực chỉ 

đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch trong thời gian thích ứng an toàn. 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước đã được tăng cường, 

chưa phát hiện các hoạt động móc nối, lợi dụng, cài cắm nhằm chống phá của 

các thế lực thù địch cũng như các biểu hiện tiêu cực, bất mãn, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ và quần chúng nhân dân. Tình hình ANCT, tư tưởng, 

văn hóa, kinh tế trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì ổn định; Nhân dân 

trên địa bàn tin tưởng và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương phát triển kinh tế - văn 

hóa xã hội của địa phương.  

 - Trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện 36 dự án (trong đó 

có 07 dự án trọng điểm của tỉnh và 05 dự án trọng điểm của thành phố), tuy 

nhiên công tác triển khai còn chậm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các hộ dân 

không nhất trí với đơn giá BT-HT-TĐC. Đã chỉ đạo các lực lượng chức năng 

làm tốt công tác đảm bảo ANTT các cuộc cưỡng chế thu hồi đất, kiểm đếm bắt 

buộc tại các Dự án. Tuy nhiên, tình trạng công dân bị ảnh hưởng bởi các Dự án 

đi khiếu kiện vượt cấp tại Trung ương tiếp tục diễn ra. 

- Các tôn giáo có tư cách pháp nhân cơ bản chấp hành tốt các quy định 

trong sinh hoạt chung, đúng nội dung, chương trình đăng ký, đảm bảo công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, không phát sinh các vấn đề phức tạp liên quan 
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đến ANCT, tuy nhiên tình trạng tuyên truyền, tán phát, lôi kéo tham gia Pháp 

luân công và các loại tà đạo, đạo lạ còn xảy ra. 

- Tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc giảm (giảm 11 

trường hợp so với cùng kỳ năm 2021). Tình hình người nước ngoài nhập cảnh 

vào địa bàn giảm mạnh (giảm 3.107 TH so với cùng kỳ năm 2021); công tác 

quản lý người nước ngoài được quan tâm, củng cố. Tình trạng người nước ngoài 

nhập cảnh trái phép còn diễn ra (trong 6 tháng đầu năm 2022 phát hiện 08 TH, 

bàn giao Phòng PA08 CAT xử lý, giảm 04 TH so với cùng kỳ 2021). 

2. Kết quả công tác đảm bảo an ninh 

 - Công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài: Trong 6 

tháng đầu năm 2022 chưa phát hiện công dân xuất cảnh trái phép sang Trung 

Quốc lao động (giảm 11 TH so với cùng kỳ năm 2021); tiếp nhận khai báo, đăng 

ký, quản lý 1.850 lượt người nước ngoài lưu trú trên địa bàn đảm bảo quy định 

(giảm 3.107 lượt) 2.  

- Về an ninh Chính trị nội bộ: Tích cực tham mưu với Thành ủy chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị trong tăng cường công tác bảo vệ ANCT nội bộ, bảo vệ 

BMNN. Chỉ đạo rà soát, xác minh tiêu chuẩn chính trị công dân thực hiện nghĩa 

vụ công an, quân sự năm 2022 3. Trong năm chưa phát hiện vụ việc các cán bộ, 

đảng viên có dấu hiệu bị các thế lực thù địch, đối tượng xấu móc nối, lôi kéo 

hoạt động 4. 

- Về an ninh tư tưởng, văn hóa, kinh tế: Chỉ đạo tăng cường công tác nắm 

tình hình, công tác QLNN trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, báo chí, xuất bản; 

thường xuyên phối hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy 

định của pháp luật. Chỉ đạo triển khai công tác nắm tình hình hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tiền tệ, hoạt động của các dự án, 

doanh nghiệp trên địa bàn.  

- Về an ninh tôn giáo, dân tộc: Thường xuyên tham mưu với Thành ủy chỉ 

đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác phòng ngừa, 

đồng thời tích cực tranh thủ hiệu quả số chức sắc, chức việc trong tôn giáo; số 

người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tại địa bàn tham gia công tác đảm bảo 

ANTT. Bảo đảm ANTT- TTATGT Lễ Noel năm 2021; tổ chức thăm hỏi tặng 

quà chức việc, chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo dịp Tết năm 2022; tập 

                                           
2 Chủ trì, phối hợp PA08 kiểm tra phát hiện 08 TH người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh, bàn giao 

PA08 xử lý; 01 TH người Ấn Độ không đăng ký tạm trú, lập hồ sơ XPHC đối với chủ nhà; kiểm tra tạm trú 06 

khách sạn, 01 công ty, 01 hộ gia đình phát hiện 06 vụ có dấu hiệu vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, 

quá cảnh, cư trú và đi lại; các vụ việc phòng PA08 thụ lý. 
3 Rà soát 37 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (kết quả có 16 công dân tham gia); rà soát số công 

dân đăng ký nghĩa vụ quân sự, phát hiện 06 TH có tài liệu liên quan tiêu chuẩn chính trị. 
4 Tuy nhiên đã khởi tố điều tra 01 đảng viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vi phạm pháp luật: Ngày 

14/3/2022 CATP khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Thị Hường (SN 1973, trú tại 38/195 Bến Bắc, P. Tam 

Thanh) là cán bộ, đảng viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô 

đề tư nhân 
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trung nắm tình hình các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tà đạo, đạo lạ trên địa 

bàn, chưa phát hiện vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT 5. 

- Về An ninh Nông thôn - Đô thị: Chỉ đạo tập trung nắm tình hình 36 dự 

án triển khai tại địa bàn, đặc biệt là 12 dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố, do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19 và người dân còn thắc mắc về cơ chế, chính sách 

BT-HT-TĐC chưa bàn giao mặt bằng, tình trạng khiếu kiện vượt cấp tiếp tục 

diễn ra 6; Phối hợp vận động được 39 hộ dân thuộc các dự án tự giác bàn giao 

mặt bằng, không phải tổ chức cưỡng chế. Chỉ đạo triển khai 04 phương án đảm 

bảo ANTT cưỡng chế thu hồi đất và cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả tuyệt đối an toàn 7. 

- Công tác bảo đảm an ninh mạng; bảo vệ bí mật Nhà nước: Tăng cường 

công tác nắm tình hình trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các 

thông tin xấu độc trên mạng Internet, mạng xã hội. Tham mưu với Thành ủy, 

UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, đơn vị làm tốt công tác bảo 

vệ BMNN, chưa phát hiện lộ, lọt tài liệu BMNN. Phát hiện 01 vụ 01 đối tượng 

đăng tải bài viết xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an, đã tham mưu 

Công an tỉnh xử lý. 

III. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TTATXH 

1. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội 

- Chỉ đạo triển khai 34 phương án bảo đảm ANTT-TTATGT các sự kiện 

chính trị, hoạt động văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn; chủ động triển khai các 

biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá 

của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử chống đối, làm tốt công tác 

phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội, đặc biệt trong thời gian 

trước, trong, sau dịp Tết Nguyên đán. Chỉ đạo các lực lượng chức năng mở đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và 

                                           
5 Nắm tình hình việc Dòng mẹ Chúa cứu chuộc cấp kinh phí, chỉ đạo linh mục Vũ Đình Tới mua 01 căn nhà 

tại thôn Hoàng Trung, xã Hoàng Đồng để các linh mục chuyển đến ăn ở, sinh hoạt (đã chỉ đạo thực hiện tốt công 

tác QLNN về tín ngưỡng tôn giáo, không chấp thuận cho chức sắc, tu sĩ, giáo dân tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại 

địa điểm trên); phát hiện 15 người theo tà đạo Hoàng Thiên Long đến xã Hoàng Đồng viếng lễ tang của 01 TH 

do vợ của TH trên theo tà đạo này (đã chỉ đạo UBND xã Hoàng Đồng tuyên truyền nhắc nhở, số người trên tự 

giải tán ra về). Nắm tình hình Lễ bổn mạng Giuse tại nhà thờ Chính tòa; Lễ giao lưu gia đình phật tử với đoàn 

phật tử thành phố Bắc Ninh; kỳ thi tuyển sinh Đại chủng viện Hà Nội tại Tiền chủng viện Giáo phận Lạng Sơn- 

Cao Bằng; Lễ Phục sinh năm 2022; Đại hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027; Đại lễ 

Phật Đản năm 2022. 
6 Tập trung nắm tình hình số công dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn đi Hà Nội khiếu kiện vượt cấp 

trong 04 đợt: ngày 28/3/2022 có 11 công dân khối 2, phường Vĩnh Trại (trở về trong ngày); ngày 19/4/2022 có 

10 công dân khối 2, phường Vĩnh Trại đi đến 28/4/2022 trở về địa phương; Từ ngày 17/5/2022 có khoảng 09 

công dân khối 2, P. Vĩnh Trại, ngày 23/5/2022 khoảng 80 công dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai 

Pha đi khiếu kiện vượt cấp đến ngày 03/6/2022 trở về địa phương; ngày 06/6/2022 khoảng 56 công dân bị ảnh 

hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha và dự án khối 2, P. Vĩnh Trại tiếp tục xuống Hà Nội khiếu kiện vượt 

cấp. 
7 Cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 hộ tại dự án Điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, cưỡng 

chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai đối với 01 hộ tại xã Hoàng Đồng và 01 hộ tại P. Tam Thanh; cưỡng chế thi hành các Quyết định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với 13 hộ tại Dự án chỉnh trang khu đô thị 

khối 2, P. Vĩnh Trại.  
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các hành vi vi phạm pháp luật; các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận 

chuyển hàng cấm, hàng giả; sai phạm về pháo; triệt xóa các điểm mua bán lẻ ma 

túy, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý trái phép qua địa bàn; nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; đảm bảo TTATGT-TTĐT không 

để xảy ra ùn tắc giao thông, chủ động ngăn ngừa đua xe trái phép. 

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành 

pháp luật, cảnh giác phòng ngừa tội phạm và tích cực tham gia phong trào toàn 

dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; chỉ đạo ký cam kết chấp hành các quy định của 

pháp luật đến các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, giáo viên, học sinh… trên địa 

bàn nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm trong nhân dân. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã phát hiện 36 vụ phạm pháp hình sự, 

làm bị thương 21 người (giảm 09 vụ, tăng 05 người bị thương so với cùng kỳ 

năm 2021), thiệt hại tài sản trị giá khoảng 412 triệu đồng 8. Đã điều tra làm rõ 

30/36 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 83,3%); bắt 31 đối tượng, thu hồi tài sản 

trị giá khoảng 47 triệu đồng; phát hiện, điều tra làm rõ 06 vụ 13 đối tượng xảy ra 

ngoài kỳ (làm bị thương 05 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 416.100.000đ). 

Chỉ đạo tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan “tín dụng đen”, từ đầu 

năm đến nay đã điều tra làm rõ, khởi tố 05 vụ 09 bị can về hành vi Cho vay lãi 

nặng trong giao dịch dân sự. 

- Chỉ đạo đấu tranh mạnh với tệ nạn xã hội, các lực lượng chức năng đã 

bắt 35 vụ 69 đối tượng đánh bạc hình thức tú lơ khơ và ghi số lô đề tư nhân, thu 

46.402.000đ và các tang vật liên quan (trong đó triệt phá 01 chuyên án, bắt 05 

đối tượng); đã khởi tố 07 vụ 22 bị can, lập hồ sơ xử lý VPHC 47 đối tượng. 

- Công tác truy nã: Lực lượng chức năng đã vận động 01 đối tượng truy 

nã ra đầu thú (theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT CATP Lạng Sơn) về 

tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; bắt 01 đối tượng truy nã 

đặc biệt (theo Quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn) về tội 

Mua bán trái phép chất ma túy, bàn giao PC04 CAT thụ lý. 

2. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy 

- Tập trung chỉ đạo đấu tranh mạnh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong 

6 tháng đầu năm 2022 lực lượng chức năng đã bắt 37 vụ 58 đối tượng mua bán, 

tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 9, khởi tố 37 vụ 57 bị can, lập hồ 

sơ xử phạt VPHC 01 đối tượng (Trong đó đã triệt phá 03 chuyên án bắt 06 đối 

tượng mua bán trái phép chất ma túy).  

- Chỉ đạo kiểm tra, phát hiện 04 vụ 17 đối tượng; tiếp nhận với phòng 

PK02 CAT 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 01 đối tượng 

                                           
8 01 vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 15 vụ Cố ý gây thương tích; 10 vụ Trộm cắp tài sản; 02 vụ 

Cướp giật tài sản, 01 vụ chiếm đoạt tài sản, 03 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 02 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản, 01 vụ Chống người thi hành công vụ, 01 vụ Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. 
9 Thu tổng số 540,55 gam Methamphetamine, 110,05 gam Ketamine, 57,808 MDMA (trong đó có 3.853 viên 

nén), 5,097 gam Heroin, 229,74 gam cần sa, 1,1 kg quả thuốc phiện và các tang vật liên quan. 
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trồng 138 cây chứa chất ma túy, lập hồ sơ xử phạt VPHC. Tiếp nhận 140 cây có 

chứa chất ma túy do 03 TH quần chúng nhân dân giao nộp. 

- Rà soát, lập hồ sơ quản lý 246 người nghiện ma túy (giảm 46 người 

nghiện so với cùng kỳ năm 2021). Lập hồ sơ đưa 05 trường hợp người nghiện đi 

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. 

3. Tình hình, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các vi 

phạm pháp luật về kinh tế, môi trường 

- Đã chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh với hoạt động 

buôn lậu, vi phạm qui định về môi trường; trên địa bàn không tồn tại tụ điểm 

buôn lậu, vi phạm quy định bảo vệ môi trường phức tạp; trong 6 tháng đầu năm 

lực lượng chức năng bắt 08 vụ 08 đối tượng kinh doanh, vận chuyển hàng hóa 

nhập lậu, tạm giữ hàng hóa các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ 10, tổng trị giá 

khoảng 2.640.705.000đ; bàn giao Chi cục Hải Quan Hữu Nghị xử lý 01 vụ 01 

đối tượng; chuyển phòng PC03 - CAT thụ lý theo thẩm quyền 01 vụ 01 đối 

tượng; lập hồ sơ xử lý VPHC 06 vụ 06 đối tượng.  

- Kiểm tra phát hiện 04 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường (01 

vụ vận chuyển vật liệu rơi vãi ra đường, 02 vụ san gạt đất đồi trái phép; 01 TH 

đổ rác thải xây dựng xuống bờ suối), đã chỉ đạo UBND các phường, xã xử lý. 

4. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự 

* Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: Chỉ đạo Công an thành 

phố tiếp tục triển khai thực hiện Dự án cấp CCCD và làm sạch dữ liệu dân cư 11; 

tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu đảm bảo đúng 

quy định 12. Cấp phát trên 5.300 tờ rơi, 242 áp phích tuyên truyền các hành vi sai 

phạm về pháo, VK, VLN, CCHT. 

Công tác PCCC: Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra 22 cơ sở (cấp 

thành phố quản lý), phối hợp PC07 CAT kiểm tra 38 cơ sở đền chùa, kiến nghị 

khắc phục 137 thiếu sót về an toàn PCCC, xử phạt VPHC 02 cơ sở với số tiền 

800.000đ; kiểm tra 1.170 cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh, kiến nghị khắc phục 

1.220 thiếu sót an toàn PCCC; tuyên truyền, ký cam kết PCCC đối với 1.265 hộ 

gia đình, phát 1.000 tờ gấp tuyên truyền về quy định phòng cháy chữa cháy. 

Chỉ đạo bắt 03 vụ 03 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí 13, đã 

bàn giao phòng PA09 xử lý theo thẩm quyền 01 vụ 01 đối tượng, lập hồ sơ xử 

                                           
10 268 kg sản phẩm động vật (mỡ lợn); 300 lọ nước rửa kính, 20 chiếc nồi chiên không dầu, 500 bộ kit test 

Covid không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; 100.000 chiếc công tắc lắp ráp đèn sưởi kê khai không 

đúng với tờ khai hàng hóa nhập khẩu; 50 chiếc máy xông tinh dầu, 2.388 chai rượu ngoại. 
11 Tính đến ngày 02/6/2022 đã thu thập được 76.646/79.896 TH để cấp CCCD (đạt 92,17%). Đang tiếp tục 

làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ triển khai thực hiện Đề án số 06. 
12 Tiếp nhận và giải quyết 4.677 trường hợp liên quan đến hộ khẩu; bổ sung thông tin 83.910 hồ sơ, phục vụ 

tra cứu 226 TH. 
13 thu giữ 01 khẩu súng thể thao, 01 khẩu súng hơi, 01 khẩu súng kíp. 51 viên đạn súng thể thao và 100 viên 

đạn chì. 
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phạt VPHC 02 vụ 02 đối tượng; kiểm tra phát hiện thu giữ 60,5 kg đạn chì (chưa 

xác định chủ hàng). Vận động 04 TH công dân giao nộp 48 CCHT các loại 14.  

Chỉ đạo lập hồ sơ đưa 12 trường hợp vào giáo dục tại xã, phường theo 

Nghị định 111 và Nghị định 120/CP. 

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông- trật tự đô thị: Trong 06 

tháng đầu năm, xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, hậu quả làm chết 02 người, bị 

thương 03 người, hỏng 01 ô tô, 03 mô tô, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 

35.000.000đ (tăng 01 vụ, 01 người chết, 02 người bị thương so với cùng kỳ năm 

2021). Xảy ra 02 vụ tự nạn giao thông làm chết 02 người (hỏng 01 xe ô tô, 01 xe 

mô tô, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 11.000.000đ). Công tác giải quyết và xử lý 

tai nạn giao thông đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Chỉ đạo tăng 

cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT 15. Chỉ đạo tăng cường 

tuyên truyền về TTATGT 16. 

5. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo; điều tra xử lý tội phạm 

- Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố: Trong 6 tháng đầu năm tổng số tiếp nhận, giải quyết 95 tố giác, tin báo 

về tội phạm (kỳ trước chuyển sang 20, tiếp nhận mới 73, phục hồi 02). Đã xác 

minh, giải quyết 77 tin - đạt tỷ lệ 81,1% (khởi tố 45, không khởi tố 25, tạm đình 

chỉ 07). Hiện đang giải quyết 18 tin. 

- Công tác điều tra xử lý tội phạm: Tổng thụ lý điều tra 117 vụ 169 bị can 
17. Đã xử lý 81 vụ 120 bị can 18. Hiện đang điều tra 36 vụ 49 bị can; Công tác 

bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, 

không xảy ra oan, sai. 

- Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp: Chỉ đạo các cơ quan, 

phòng, ban phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội 

đẩy mạnh thông tin truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng, trọng tâm 

là thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, ngày 17/4/2020 của 

Chính phủ vận động toàn dân tham gia, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp 

hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi cho họ ổn định cuộc sống tái hòa 

nhập cộng đồng. Chỉ đạo Công an thành phố tăng cường công tác bảo vệ trụ sở, 

nhà tạm giữ; kiểm tra công tác tạm giữ, tạm giam, đảm bảo an toàn, không xảy ra 

can phạm nhân ốm yếu, suy kiệt sức khỏe, trốn, chết trong nhà tạm giữ. Hiện Nhà 

                                           
14 01 khẩu súng tự chế bắn bằng hơi cồn, 09 viên đạn súng AK47, 01 khẩu súng tự chế bắn bằng hơi cồn, 32 

viên đạn súng K54, 01 vỏ hộp tiếp đạn, 01 thông nòng súng ngắn và 03 dây pháo tép (loại 300 quả/dây). 
15 Tổ chức 1.078 ca với 5.942 lượt CBCS tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 1.186 TH vi phạm Luật 

GTĐB. Xử phạt tại chỗ 393 TH = 64.700.000đ; tạm giữ phương tiện 313 TH; tạm giữ giấy tờ 480 TH. Ra quyết 

định xử phạt VPHC 1.161 TH = 1.233.969.000đ; tước giấy phép lái xe 78 TH. 
16 Phối hợp xây dựng 02 tin bài tuyên truyền về TTATGT. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT 03 

buổi với trên 1.000 giáo viên và học sinh tham gia. 
17 Trong đó: án cũ 30 vụ 39 bị can; án mới 91 vụ 140 bị can; phục hồi điều tra 01 vụ 01 bị can; nhập án 02 vụ 

01 bị can; chuyển điều tra theo thẩm quyền 03 vụ 10 bị can. 
18 Trong đó: chuyển VKS đề nghị truy tố 73 vụ 110 bị can, đình chỉ điều tra 05 vụ 09 bị can, tạm đình chỉ 

điều tra 03 vụ 01 bị can. 
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tạm giữ Công an thành phố đang quản lý 95 can phạm nhân (tạm giữ 02, tạm 

giam 82; chờ thi hành án 05; phạm nhân lao động 06). Đảm bảo tuyệt đối an 

toàn các phiên tòa 19. Tổ chức phát 2.700 tờ gấp tuyên truyền về quy định tha tù 

trước thời hạn có điều kiện, thi hành án treo. 

6. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 

chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy 

mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình 

hình mới” giai đoạn 2020-2025; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Chương trình 

quốc gia phòng chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, xây dựng Nông 

thôn mới; xây dựng Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 26/01/2022 của BCĐ 138 

thành phố về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn 

thành phố năm 2022; tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc năm 2022 tại 08/08 địa bàn phường, xã. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực 

hiện Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH đối với địa 

bàn phường Chi Lăng. Chỉ đạo các phòng, ban cơ qaun, đơn vị, BCĐ 138 

phường, xã tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

trên địa bàn. 

BCĐ 138 thành phố đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đến các cơ 

quan chức năng, các phòng, ban… tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến 

hành động trong các tầng lớp nhân dân. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, huy động các 

lực lượng cơ sở tham gia công tác tuần tra kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh với 

các loại tội phạm, phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng ở cơ sở; 

thực hiện hiệu quả công tác đưa đối tượng vào quản lý, giáo dục tại xã, phường 

theo Nghị định 120/CP của Chính phủ. 

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã 

chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đảm 

bảo ANCT-TTATXH, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị 

diễn ra trên địa bàn, trọng tâm là Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội Xuân 

2022; đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn thích 

ứng an toàn; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia 

công tác phòng, chống tội phạm, không để phát sinh những vấn đề phức tạp, 

hình thành “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.  

                                           
19 Phân công 418 lượt CBCS tham gia dẫn giải, bảo vệ xét xử 178 phiên tòa đảm bảo an toàn. 
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Số vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 09 vụ), 

tính chất tội phạm không phức tạp; không xảy ra trọng án; không xảy ra tội 

phạm có tổ chức, hoạt động kiểu “xã hội đen”. Các lực lượng chức năng đã đẩy 

mạnh công tác đấu tranh trấn áp, bắt đối tượng bán lẻ, tàng trữ, sử dụng trái 

phép ma túy, không để hình thành tụ điểm gây bức xúc trong nhân dân (đấu 

tranh triệt xóa 01 ổ nhóm tội phạm ma túy); người nghiện ma túy giảm; tại địa 

bàn không tồn tại tụ điểm phức tạp về buôn lậu và vi phạm về môi trường. 

UBND thành phố đã quan tâm chỉ đạo chú trọng công tác lập hồ sơ đưa người 

vào giáo dục tại xã phường, cai nghiện bắt buộc; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 

công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác tuyên truyền, 

vận động toàn dân chung tay phòng chống dịch bệnh... góp phần phòng ngừa, 

kiềm chế gia tăng các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.  

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải 

quyết tin báo, tố giác tội phạm; công tác điều tra xử lý tội phạm, giam giữ, quản 

lý can phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; tình hình TTATGT-TTĐT ổn định, 

chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo; làm tốt công 

tác PCCC, trên địa bàn không xảy ra cháy, nổ.  

2. Tồn tại, hạn chế: Tình trạng công dân bị ảnh hưởng bới các dự án trên 

địa bàn tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài tại các cơ quan Trung 

ương vẫn diễn ra; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường họp chợ, kinh doanh 

hàng quán trên các tuyến phố gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị tiếp 

tục tái diễn trên một số tuyến phố; tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển 

phương tiện với tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao 

thông diễn ra tương đối phổ biến... ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa bàn. 

Tai nạn giao thông tăng cả 03 tiêu chí. 

3. Nguyên nhân  

- Nguyên nhân chủ quan: 

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án của các cơ quan 

chuyên môn chưa thực sự sát sao; công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động 

giữa cơ quan chuyên môn với phòng, ban có liên quan và chính quyền các 

phường xã trong giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách với người 

dân tại các dự án chưa thực sự hiệu quả, dẫn tới những bức xúc trong người dân. 

Ý thức của một bộ phận người dân còn thấp, dù đã thường xuyên tuyên 

truyền nhắc nhở, xử lý song chậm chuyển biến, vẫn tiếp tục lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường để kinh doanh, họp chợ; Công tác phối hợp quản lý giáo dục đối với 

số thanh thiếu niên hư, chậm tiến chưa thực sự được quan tâm phù hợp. 

- Nguyên nhân khách quan:  

Chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các Dự án còn nhiều 

vướng mắc, khó khăn, bất cập chưa được giải quyết dứt điểm.  
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Hệ thống cơ sở hạ tầng chậm nâng cấp, lượng phương tiện và người tham 

gia giao thông liên tục tăng, dẫn tới tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự 

đô thị còn nhiều bất cập. 

PHẦN II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH, 

TRẬT TỰ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Trong công tác đảm bảo an ninh 

- Tiếp tục tham mưu với Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện công tác 

đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện các hoạt động lôi kéo, móc 

nối, xuyên tạc… của các thế lực thù địch, phản động; triển khai thực hiện hiệu 

quả các Nghị quyết, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công 

tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn; trọng tâm là 

Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 18/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT giai đoạn 2021- 

2025; Nghị quyết số 120-NQ/TU, ngày 07/5/2020 của BTV Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược 

bảo vệ An ninh quốc gia;  Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 22/10/2018 của Bộ 

Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp tuyên truyền, theo dõi, quản lý hoạt 

động xuất cảnh trái phép, công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh và lưu 

trú. Đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện, hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa- xã 

hội diễn ra trên địa bàn.  

- Chú trọng công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt 

bằng, tình hình khiếu kiện; chỉ đạo tập trung nắm tình hình số công dân khiếu 

kiện vượt cấp tại Hà Nội, tích cực tiếp xúc, vận động, không để xảy ra phức tạp, 

“điểm nóng” về ANTT. 

2. Trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội 

- Tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác giữ gìn 

TTATXH, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục tham mưu 

thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT, xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo TTATGT trên địa 

bàn Thành phố, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành 

vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.  

- Chủ động phòng ngừa tội phạm có tính tổ chức, tội phạm nhóm; đấu 

tranh quyết liệt tội phạm lưu động, tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao gây 

án, tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” và tệ nạn 

xã hội…; tập trung triệt xóa các điểm, bắt đối tượng bán lẻ trái phép ma túy, 
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hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp tại các loại hình kinh doanh dịch vụ; 

ngăn ngừa hoạt động buôn lậu, vi phạm quy định bảo vệ môi trường.  

- Tiếp tục rà soát, lập hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã phường, đi 

Cơ sở giáo dục - trường giáo dưỡng, cai nghiện bắt buộc; vận động đối tượng thi 

hành án, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, phấn đấu làm giảm phạm pháp 

hình sự. ChỈ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, 

phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, giáo dục số thanh thiếu niên hư hỏng, 

chậm tiến, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, 

nhất là quản lý hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, không 

để tội phạm lợi dụng hoạt động. Nghiên cứu tham mưu tăng cường các biện 

pháp đảm bảo TTATGT-TTĐT, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 03 

tiêu chí. Chủ động phối hợp thực hiện công tác phòng chống cháy nổ và các 

hành vi sai phạm về pháo. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm; triển khai các biện 

pháp phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ; thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc tại các đơn vị; Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, 

sức chiến đấu của lực lượng cơ sở./. 

 

Nơi nhận:                                                                
- Phòng PV01 Công an tỉnh;                                                                                                 

- TT Thành uỷ;                                    

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Thành viên BCĐ 138 TP; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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