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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội  

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 

 

Để kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong công 

tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ trong năm vừa qua. Ban Chỉ đạo 138 huyện Tổng kết công tác phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 

với các nội dung như sau: 

I. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN 

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Công 

an tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các cấp ủy Đảng, 

Chính quyền địa phương, sự tham gia phối hợp của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, 

cùng với ý thức tham gia tích cực, tự giác của các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được duy trì và có bước phát triển tích cực. 

Trong năm 2022 mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 

trực tiếp đến đời sống của nhân dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá, tập trung xuyên tạc nhằm 

vào các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách trong công 

tác phòng chống dịch,.... với quy mô cường độ quyết liệt bằng nhiều thủ đoạn tinh 

vi, nguy hiểm, trên nhiều phương diện. Với sự vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt của 

cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của cấp ủy, chính 

quyền các cấp; sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân, công tác xây dựng Đảng, chính 

quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện; hệ thống chính trị được củng cố ngày 

càng vững mạnh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, phát huy được 

những thế mạnh tiềm năng của từng địa bàn. Tình hình ANCT, TTATXH được bảo 

đảm, giữ vững ổn định ngay từ địa bàn cơ sở, không để hình thành  điểm “nóng” về 

ANTT trên địa bàn. 

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực thì tình hình ANCT, TTATXH còn tiềm ẩn 

nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. 

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Thạch An năm 2022 cơ bản 

ổn định, chưa xuất hiện những vụ việc phức tạp xảy ra. Những biểu hiện "tự diễn 

biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ vẫn còn tồn tại và thể hiện dưới nhiều hình thức 

khác nhau, gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể, suy giảm năng lực chiến 

đấu của Đảng. Tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, 

bị xử lý kỷ luật, bị khởi tố vẫn còn xảy ra; Năm 2022 các cơ quan, đơn vị chức năng 

đã xử lý kỷ luật 01 tổ chức cơ sở Đảng, 23 cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ 

quan Nhà nước, doanh nghiệp tại địa phương, do có liên quan đến vi phạm, sai 
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phạm1. Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra phức tạp. Trong năm 2022, 

đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 07 vụ/19 đối tượng (16 người Trung Quốc; 03 

người Việt Nam) liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và 06 đối tượng 

người Việt Nam liên quan đến hoạt động tổ chức đưa, dẫn người xuất, nhập cảnh 

trái phép. Năm 2022, đã phát hiện 03 vụ việc tán phát tài liệu liên quan đến Pháp 

Luân công qua dịch vụ bưu chính gửi đến lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân 

huyện, Công an huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và một số cơ 

quan, trường học trên địa bàn. 

- Tình hình trật tự an toàn xã hội: các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn diễn 

biến phức tạp, tính chất, mức độ và phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày 

càng tinh vi, xảo quyệt với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, một số tội phạm có 

xu hướng gia tăng như trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy, cố ý gây thương tích, 

gây rối trật tự vẫn xảy ra ở địa bàn các xã, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm , 

một số loại tội phạm như lừa đảo qua mạng, hoạt động tín dụng đen  có chiều hướng 

phức tạp. Tai nạn giao thông được kiềm chế nhưng vẫn có những  diễn biến khó 

lường, các vụ cháy nổ (chủ yếu là cháy rừng) vẫn còn xảy ra. 

Những tình hình trên ít nhiều gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống tội 

phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện. 

II. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm của công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), do đó thường xuyên nhận 

được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp.  

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ 

thị của Đảng, Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND 

tỉnh, Công an tỉnh Cao Bằng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời 

tăng cường thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành, huy động 

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ, từng bước phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm giảm, 

kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, chủ động phòng ngừa và xây dựng thế 

trận ANND; thường xuyên đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, chương trình đã đề ra từ đầu năm.  

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ công tác ANTT 

năm 2022; Ban Chỉ đạo 138 huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và 

UBND huyện tiếp tục cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 

01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với phong trào toàn dân bảo bệ ANTQ trong tình hình mới"; Nghị định số 

06/2014/NĐ-CP, ngày 21/4/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng 

bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 

22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

                                           
1 “Cảnh cáo” 12 trường hợp có sai phạm trong thực hiện công tác chuyên môn, liên quan đến vi phạm pháp luật hoặc vi 

phạm những điều đảng viên không được làm; “Khai trừ Đảng” 03 trường hợp vi phạm pháp luật; “khiển trách” 07 trường 

hợp; Cách chức 01 trường hợp.  
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bảo đảm ANTT trong tình hình mới”, Kết luận số 05/KL-TW ngày 15/7/2016 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ 

Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống  

tội phạm trong tình hình mới”. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành  

Chỉ thị số 09/CT-HU, ngày 13/01/2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2022 và Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 

26/5/2022, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc năm 2022. Triển khai có hiệu quả Thông tư số 124/2021/TT-BCA, 

ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự" góp 

phần thực hiện tiêu chí thứ 19 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới... và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công 

tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn 

xã hội vào trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác bảo 

đảm ANTT của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn.  

Công an huyện – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực 

tham mưu, ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo liên quan đến các vấn đề phức 

tạp về ANTT, tổ chức xây dựng phong trào toàn đân bảo vệ ANTQ ngày càng đi 

vào thực chất, hiệu quả.  

Công tác kiểm tra các mặt công tác xây dựng phong trào, xây dựng lực lượng 

làm công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở được quan tâm. Ban Chỉ đạo 138 huyện tiếp 

tục thực hiện việc rà soát, kiểm tra hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về 

ANTT trên địa bàn huyện Thạch An. Thông qua công tác kiểm tra, nắm tình hình 

đã tổng hợp, đánh giá những hạn chế, thiếu sót trong công tác xây dựng, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT, từ đó đưa ra giải pháp tháo 

gỡ, lựa chọn những mô hình có hiệu quả để xây dựng và nhân rộng, thanh loại các 

mô hình hoạt động kém hiệu quả. Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm tập 

trung đi sâu vào những khó khăn, hạn chế, thiếu sót, tháo gỡ những vướng mắc trong 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

Trong năm 2022, Công an huyện đã tập trung xây dựng, triển khai, thực hiện 

có hiệu quả các Kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm gắn với phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng, tổ chức họp liên 

ngành, trao đổi nghiệp vụ với các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm không để xảy 

ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Lực lượng Công an huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 

nắm chắc tình hình, phối hợp quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; tổ chức triển khai 

mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trong các dịp Lễ, 

Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, phòng chống xuất, 
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nhập cảnh trái phép; đẩy mạnh công tác truy bắt, vận động đối tượng ra đầu thú, 

thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm2. 

Kết quả cụ thể như sau: 

- Tội phạm hình sự: phát hiện, xử lý 07 vụ (giảm 11 vụ = 61 % so với cùng 

kỳ năm 2021). Trong đó khởi tố vụ án hình sự: 07 vụ/05 bị can. Số vụ vi phạm pháp 

luật về trật tự xã hội chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: 32 vụ/92 đối tượng 

(12 vụ/64 đối tượng đánh bạc; 05 vụ/07 đối tượng “trộm cắp tài sản”; 02 vụ/03 đối 

tượng gây rối trật tự công cộng; 06 vụ/11 đối tượng cố ý gây thương tích; 04 vụ/04 

đối tượng sử dụng rượu bia gây mất trật tự công cộng; 01 vụ/01 đối tượng khiêu 

khích, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác; 01 vụ/01 đối tượng xúc phạm danh 

dự, nhân phẩm thành viên gia đình; 01 vụ/01 đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng 

tài sản của người khác). Trong đó: phạt tiền 89 đối tượng, phạt cảnh cáo: 03 đối 

tượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 223.700.000đ. Lập 07 hồ sơ áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ:  07 vụ/07 

đối tượng (giảm 02 vụ so với 2021) trong đó: (06 vụ/06 đối tượng về hành vi kinh 

doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; 01 vụ/01 đối tượng về hành vi kinh 

doanh hàng hóa quá hạn sử dụng); tang vật thu giữ là 35 chiếc dây lưng không có 

hóa đơn, 104 (vỉ, hộp, gói kẹo), 900 (viên, chiếc, que kẹo), 82kg xúc xích không rõ 

nguồn gốc xuất xuất xứ.  Đã xử phạt vi phạm hành chính 07 vụ/07 đối tượng với 

tổng số tiền: 10.750.000đ (Trong đó: phạt tiền 06 vụ/06 đối tượng về hành vi kinh 

doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; phạt cảnh cáo 01 vụ/01 đối tượng về 

hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng).  

 - Tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường: phát hiện, xử lý 16 vụ/18 đối 

tượng (tăng 07 vụ so với năm 2021), xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ/13 đối tượng, 

thu nộp vào ngân sách nhà nước: 45.750.000đ về các hành vi đổ rác thải sinh hoạt 

không đúng nơi quy định, dùng máy xúc gạt mở đường vào khu rừng sản xuất mà 

không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, dùng máy xung kích điện 

đánh bắt thủy sản, không thu gom, xử lý nước thải, chất thải trong quá trình vận 

chuyển động vật, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, mua bán, 

vận chuyển lầm sản trái pháp luật, phá rừng trái pháp luật, mua bán lâm sản trái 

pháp luật; hiện đang củng cố hồ sơ xử lý 03 vụ/05 đối tượng.  

 - Tội phạm và tệ nạn ma túy: Tình hình tội phạm về ma túy tại địa phương 

vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh như 

Ngân Sơn, Bắc Kạn; Quảng Hòa và thành phố Cao Bằng mua ma túy về sử dụng và 

chia nhỏ bán lại cho các đối tượng nghiện khác trên địa bàn; thời gian, địa điểm, 

phương thức trao đổi thường xuyên thay đổi, không theo quy luật nên công tác đấu 

tranh gặp nhiều khó khăn; Tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy trái phép vẫn 

xảy ra ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đường xá đi lại khó khăn, cách xa trung 

tâm huyện, năm 2022 đã phát hiện tại nhà của 05 hộ gia đình tại xã Minh Khai, xã 

                                           
2 Tiếp nhận: 33 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, (trong đó: số tin thuộc thẩm quyền giải quyết: 31 tin; số tin không 

thuộc thẩm quyền: 02 tin, đã chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền); tin đã giải quyết 28/31 tin; đạt 

tỷ lệ: 90%; đang giải quyết: 03 tin 
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Quang Trọng có trồng cây thuốc phiện (đã tiến hành nhổ tiêu hủy 449 cây). Năm 

2022 số đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương giảm so với 

năm 2021, cụ thể: có 67 người nghiện ma túy (giảm 76 người); 19 người sử dụng 

trái phép chất ma túy (giảm 114 người); 21 người đang điều trị Methadone tại Trung 

tâm điều trị  Methadone huyện (giảm 11 người ). Số người nghiện trong năm 2022 

vẫn tập trung chủ yếu ở số nghiện cũ, lâu năm, tuy nhiên xuất hiện xu hướng trẻ hóa 

với các loại ma túy mới len lỏi vào địa bàn..  

 Năm 2022, đã phát hiện, bắt giữ 09 vụ/23 đối tượng phạm tội về ma túy đã 

khởi tố: 08 vụ/22 bị can, đang tiếp tục điều tra 01 vụ/04 bị can. Ngoài ra phát hiện 

13 vụ/45 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự, đã xử lý vi phạm hành chính 13 vụ/45 đối tượng (phạt cảnh cáo 29 đối 

tượng; phạt tiền 16 đối tượng = 54.500.000đ). Đưa 13 đối tượng đi cơ sở cai nghiện 

bắt buộc.  

- Công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú: Công an huyện đã trực 

tiếp bắt giữ 01 đối tượng truy nã, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là ở những địa 

bàn vùng sâu, vùng xa, không để các đối tượng truy nã lợi dụng sự phức tạp về địa 

hình để ẩn náu; đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi 

phát hiện các đối tượng lạ có dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn nhanh chóng liên hệ 

với cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. 

- Công tác quản lý nhà nước về ANTT:  

Công tác quản lý cư trú: Công an huyện đã triển khai thực hiện Đề án 06 của 

Chính phủ trong CAND; tổ chức đánh giá hiệu quả việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư trong công tác quản lý, quản trị xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự; thường 

xuyên triển khai kiểm tra, rà soát việc chấp hành Luật cư trú trên địa bàn các xã , thị 

trấn; nắm thông tin người nước ngoài cư trú trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn các đối tượng nghi vấn có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật; đồng 

thời kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Luật cư trú, các Nghị định, 

Thông tư, Hướng dẫn của Bộ Công an cho quần chúng nhân dân hiểu và nghiêm túc 

thực hiện. Năm 2022 đã xử phạt hành chính 23 vụ/40 trường hợp vi phạm Luật cư 

trú, với tổng số tiền phạt: 14.525.000đ. 

 Công tác cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử: Tính đến ngày 

14/12/2022 trên địa bàn huyện đã thu nhận được 26.456/26.541 hồ sơ CCCD (đạt 

99,67%); thu nhận cấp 6594 tài khoản định danh điện tử.   

Công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT:  trên địa 

bàn hiện có 42 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong năm 2022 Công an 

huyện đã xử lý 04 vụ/ 04 cá nhân về hành vi vi phạm các quy định về quản lý ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện với tổng số tiền phạt 2.000.000đ. 

 Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Công tác đăng ký, quản 

lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Công an huyện thực hiện nghiêm túc, 

chặt chẽ theo chức năng nhiệm vụ, hạn chế được tình trạng phức tạp, giữ ổn định 

tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên 

quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
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sâu rộng đến quần chúng nhân dân, nhất là trong các đợt cao điểm vận động nhân 

dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui 

chơi, giải trí lành mạnh trong các ngày lễ, tết truyền thống, hạn chế điều kiện phát 

sinh những vi phạm. Trong năm 2022 đã tiến hành đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, 

chuyển từ giai đoạn vận động sang đấu tranh thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ. Kết quả: đã vận động Nhân dân giao nộp, thu hồi, tiếp nhận 50 vũ khí VLN, 

CCHT (Trong đó: có 41 khẩu súng tự chế; 04 linh kiện vũ khí, 04 máy xung kích 

điện; 01 quả lựu đạn). Phát hiện, xử phạt hành chính 06 vụ/08 đối tượng về hành vi 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, CCHT không có giấy phép, số tiền phạt: 39.250.000đ; 

thu hồi: 06 vũ khí, vật liệu nổ, CCHT. Xử phạt hành chính 01 vụ/01 đối tượng sử 

dụng pháo trái phép, số tiền phạt: 5.000.000đ.   

- Công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ: xảy ra 04 vụ TNGT, làm 03 người chết, 03 người bị thương. Công an 

huyện đã tổ chức lực lượng ra quân tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 796 trường 

hợp với tổng số tiền nộp phạt: 749.700.000đ; tước GPLX 63 trường hợp; tạm giữ 

08 xe ôtô, 287 xe môtô; năm 2022 không xảy ra các vụ việc cháy, nổ nghiêm trọng. 

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

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công 

tác Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 

2021; triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2022 bằng hình thức văn bản 

(do công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19), qua đó đánh giá kết quả hoạt động 

của Ban Chỉ đạo 138, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm 

vụ, giải pháp, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện công tác xây 

dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ 

đắc lực công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các 

Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT;  tuyên truyền 

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; thực hiện Chương 

trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy, mua bán người; phòng 

chống xuất, nhập cảnh trái phép; vận động Nhân dân hưởng ứng các đợt cao điểm 

tấn công, trấn áp tội phạm; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành 

xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ; phòng chống cháy nổ; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới; xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, 

TTATXH và tích cực tham gia đóng góp, phản biện xã hội thông qua các tổ chức 

đoàn thể, góp phần từng bước nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ. 

 

 



7 

 

2.1. Công tác vận động, tuyên truyền 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình 

thức, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực như: tổ chức các đợt tuyên truyền tập 

trung, thông qua loa phát thanh, loa kéo, tờ rơi, ngoại khóa tuyên truyền pháp luật 

tại các trừng học trên địa bàn, tổ chức ký cam kết, biên soạn, đăng tải nhiều tin, bài 

tuyên truyền về tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các biện pháp 

phòng ngừa, phát hiện tội phạm để quần chúng nhân dân nhận biết, nâng cao cảnh 

giác; tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh, phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội. 

Qua thống kê, trong năm 2022 các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 

được 231 cuộc với 22.516 lượt người nghe, tuyên truyền bằng loa phát thanh được 

156 lượt; phát 10.241 tờ rơi, tuyên truyền pháp luật, trao tặng 990 móc khóa an ninh. 

Trên không gian mạng, Công an huyện đã thiết lập, quản lý và sử dụng 15 trang trên 

mạng xã hội Facebook, tiến hành đăng tải, chia sẻ  trên 1.718 bài viết, hình ảnh, 

video, thu hút hơn 1.098.000 lượt người tiếp cận, 219.000 lượt tương tác với các nội 

dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật tiến trình cấp căn cước 

công dân; nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước những thủ đoạn, phương 

thức hoạt động phạm tội của các đối tượng; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

Covid 19; cung cấp những thông tin chính luận, phản bác các luận điệu, bài viết 

xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng 

CAND.  

Có thể thấy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo an 

ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã được triển khai đồng bộ đến các 

xóm, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển 

mới, từng bước khắc phục những biểu hiện hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất 

hơn, hiệu quả hơn. Với sự chuyển biến tích cực của phong trào TDBVANTQ đã góp 

phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, TNXH, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật 

tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội 

trên địa bàn huyện. 

2.2. Công tác tổ chức vận động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

Ban Chỉ đạo 138 huyện đã tổ chức 01 đợt vận động tập trung phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ năm 2022 tại xã Vân Trình3 trong thời gian 03 tháng, qua đợt vận 

động đạt được nhiều kết quả tích cực, với các hoạt động như tổ chức tuyên truyền 

pháp luật tại 09 xóm và 01 trường học, với sự tham gia của 614 hộ dân cùng 36 giáo 

viên và 96 học sinh trên địa bàn, phát 655 phiếu đóng góp ý kiến của nhân dân, phát 

2.010 tờ rơi tuyên truyền pháp luật. Tổng hợp 83 lượt ý kiến phản ánh, đề nghị của 

Nhân dân đối với chính quyền xã và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết; đồng 

thời tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung rà soát, xét nghiệm nhanh 

các đối tượng nghiện và nghi nghiện trên địa bàn xã, lập hồ sơ quản lý và áp dụng 

                                           
3Ban Chỉ đạo 138 huyện ban hành Kế hoạch số 825/KH-BCĐ ngày 03/6/2022 về “Tổ chức đợt vận  động tập trung phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Vân Trình, huyện Thạch An năm 2022” 
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các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật đồng thời vận động nhân dân giáo dục 

con em, người thân không mắc vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật.  Đợt 

phát động đã kết hợp vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ kinh phí, nhân lực tổ 

chức xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê”, tiến hành kiện toàn và nhân rộng 

các mô hình tự quản về ANTT tại các khu dân cư, trao tặng 690 móc khóa An ninh 

trật tự cho Nhân dân. Trong đợt vận động tập trung có 03 tập thể và 06 cá nhân được 

khen thưởng. 

Thông qua những nội dung, hoạt động trên đã góp phần làm thay đổi, tạo sự 

chuyển biến tích cực trong nhận thức của quần chúng nhân dân, qua đó tạo sự đồng 

thuận, nhất trí cao trong nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc của Nhân dân 

ngay tại địa bàn cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi 

để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.  

2.3. Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha, án treo 

tái hòa nhập cộng đồng 

Năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện và các thành viên trong Ban Chỉ đạo 138 

huyện như Công an, Biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm văn hóa và truyền 

thông huyện, Phòng Tư pháp, Phòng LĐ-TB&XH, UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban 

Dân vận Huyện ủy, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên huyện,....phối hợp 

với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật tới quần chúng nhân dân, công nhân, viên chức, hội viên nhằm 

nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm tham gia công tác phòng chống tội phạm, 

giữ gìn TTATXH trên địa bàn huyện. 

Công an huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền 

các xã, thị trấn quản lý và giúp đỡ 72 đối tượng tù tha. Đa số các đối tượng trên đều 

chấp hành tốt các quy định của địa phương, tuy nhiên công tác hỗ trợ tái hòa nhập 

cộng đồng nói chung, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt 

tù nói riêng trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khác 

nhau như: các giải pháp đưa ra còn bộc lộ những hạn chế nhất định, quá trình tổ 

chức triển khai thực hiện chưa chưa ban hành được các chính sách cụ thể khuyến 

khích huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hỗ trợ giải quyết 

việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Các mô hình tái hóa nhập cộng đồng 

cho số đối tượng trên chủ yếu dừng ở việc quản lý, giám sát phòng ngừa tái phạm, 

chưa có mô hình cụ thể hỗ trợ, giúp đỡ về vốn, dạy nghề, tạo việc làm giúp người 

chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống. 

3. Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới  

3.1 Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT 

Năm 2022, trên địa bàn huyện Thạch An đã chuyển hóa thành công 02 địa 

bàn trọng điểm phức tạp về ANTT: xã Minh Khai và Quang Trọng, theo Quyết định 

số 3505/QĐ-BCA-V05, ngày 23/5/2022 của Bộ Công an, về việc đưa ra khỏi danh 

sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.  
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Ngày 10/10/2022, Công an huyện đã xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, 

tham mưu đ/c Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện báo cáo đề 

nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh thẩm định, xem xét đưa ra khỏi diện 

địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT đối với xã Đức Long. 

3.2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quán triệt, nâng cao nhận 

thức và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác đảm 

bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới đến các ngành, đoàn thể và quần chúng 

nhân dân. Trong đó chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 của 

Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập 

trung, huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạch An. Hiện nay, huyện đã có 02 xã Đức 

Long (2018) và xã Lê Lai (2019) đạt chuẩn Nông thôn mới. Năm 2022, huyện Thạch 

An Có 02 xã đạt 19 tiêu chí, 08 xã đạt từ 10-15 tiêu chí, 03 xã đạt từ 09 tiêu chí. 

Đối với tiêu chí 19.2 (giữ vững an ninh, trật tự xã hội và bảo đảm bình yên 

trong Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM – chuẩn Quốc phòng, an ninh” có 13/13 xã đạt 

cả 6 nội dung).  

4. Công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến 

trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

Năm 2022, thường trực BCĐ 138 huyện tiếp tục tổ chức khảo sát đánh giá 

thực trạng công tác xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Qua kết quả kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cụm 

An ninh liên hoàn và các kế hoạch tổ chức phát động tập trung cho thấy: Hiện nay 

14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đã kiện toàn BCĐ phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ, qua đó các xã, thị trấn đã có kế hoạch tiếp tục củng cố, duy trì và nhân 

rộng các mô hình tự quản về ANTT. Hiện nay trên địa bàn huyện có tổng số 12 mô 

hình4.  

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, qua thực tiễn thấy sau khi sáp nhập các 

đơn vị hành chính thôn, xóm công tác xây dựng mô hình có nhiều bất cập nên Công an 

huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn rà soát, đánh giá hiệu 

quả hoạt động của các mô hình tự quản và củng cố kiện toàn lại theo hướng tổ tự quản 

gắn liền với từng cụm dân cư, gắn công tác xây dựng mô hình với công tác đảm bảo 

an sinh xã hội với phương châm “tự phòng, tự quản”. Để công tác xây dựng mô hình 

thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, tạo điểm nhấn, sức lan tỏa và đáp ứng nguyện vọng 

của quần chúng nhân dân, nhằm cụ thể hóa chủ trương: xã hội hóa công tác xây dựng 

                                           
4Các mô hình: mô hình “Trường học an toàn về ANTT, nói không với bạo lực học đường” tại trường THPT huyện Thạch 

An và Trường THPT Canh Tân; 95 Tổ tự quản về ANTT tại các xóm; 91 mô hình Hội Cựu chiến binh tự quản về ANTT 

(phối hợp với Hội CCB huyện); 10 dòng họ tự quản; 95 Tổ hòa giải tại các xã, thị trấn (Tư pháp); mô hình Cụm An ninh 

liên hoàn 4 huyện: Thạch An (Cao Bằng), Tràng Định, Bình Gia (Lạng Sơn), Na Rì ( Bắc Kạn); Cụm 3 huyện gồm Thạch 

An, Nguyên Bình (Cao Bằng), Ngân Sơn (Bắc Kạn); Cụm ANLH 6 tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Yên Bái, Lào Cai; Bảng tin tự quản về ANTT (Huyện đoàn thanh niên); mô hình thắp sáng đường quê; Tổ liên gia tự 

quản về phòng cháy, chữa cháy tại TT Đông Khê; Tổ liên kết đảm bảo ANTT, PCCC và CNCH tại xã Đức Xuân. 
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phong trào với phương châm “dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng”. Năm 2022 Công 

an huyện đã tham mưu, triển khai xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê”, khi triển 

khai đã được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhân dân đã tự 

đóng góp hoặc vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ về kinh phí xây dựng, theo hướng xã 

hội hóa 100%, kết quả trong tháng 9 năm 2022 đã lắp đặt được 60 cột bóng đèn năng 

lượng mặt trời (loại 300W/bóng) phục vụ cho cuộc sống của hơn 50 hộ dân, với tổng 

chiều dài đoạn đường được thắp sáng khoảng 2.000m, giá trị trên 90.000.000đ. Đến 

nay, mô hình đã được nhân rộng tại 07 cụm dân cư/ 03 xã (Vân Trình, Đức Thông, 

Thụy Hùng) với tổng số 136 cột bóng đèn năng lượng mặt trời, chiều dài đường được 

thắp sáng khoảng trên 4000m, phục vụ cuộc sống của hơn 216 hộ dân. Mô hình đang 

tiếp tục được triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. 

Đánh giá tổng quát cho thấy các mô hình cơ bản được xây dựng theo đúng 

trình tự, thủ tục; hiện vẫn đang duy trì hoạt động, thường xuyên vận động nhân dân 

chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

tham gia xây dựng củng cố quy ước, hương ước thôn, xóm gắn với vận động, tố giác 

tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào công tác giữ gìn 

ANTT ở cơ sở; đồng thời trực tiếp tham gia tiến hành hòa giải các mâu thuẫn, vụ 

việc, qua hoạt động của các mô hình hạn chế được những diễn biến phức tạp ngay 

từ cơ sở. 

5. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban bí thư TW Đảng về "Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ trong tình hình mới". Công an huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 

huyện tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Thông tư 124/2021/TT-

BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

an ninh, trật tự” gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 

15/8/2014 của Bộ Công an  về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm 

an ninh trật tự trong tình hình mới” năm 2022. Thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, 

doanh nghiệp, trường học đã tập trung xây dựng, củng cố hoạt động của các tổ tự 

quản; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; phòng ngừa, hạn chế tình 

hình vi phạm pháp luật, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, học sinh yên tâm công tác, học tập . Ngay từ đầu năm, 

100% các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã đăng ký chuẩn an toàn về ANTT . 

Kết quả đã có 37 cơ quan, doanh nghiệp; 17 trường học; 14 trạm y tế xã, thị trấn 

được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 

Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an ban 

hành quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, 

Công văn số 1254/BCĐ-CAT, ngày 05/4/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Kết quả: 

có 01 cơ quan, 01 doanh nghiệp phân loại xuất sắc, 30 cơ quan, 04 doanh nghiệp, 
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17 cơ sở giáo dục, 14 trạm y tế phân loại khá; 02 cơ quan, 01 doanh nghiệp phân 

loại trung bình. 

Tuy nhiên bên cạnh các mặt đã đạt được, công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ trong một số cơ quan, ban, ngành vẫn chưa được quan tâm đúng 

mức, hiệu quả chưa cao, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên 

vi phạm pháp luật bị khởi tố, xử lý kỷ luật. 

6. Công tác xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

* Công tác xây dựng lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào  

Thường xuyên tăng cường củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức biên chế lực 

lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Hiện nay, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ 

an ninh Tổ quốc- Công an huyện có: 06 đồng chí. 

* Xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhất là Công an xã 

chính quy, Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh 

nghiệp, trường học 

Trong năm 2022, Công an huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, 

Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 

42/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an 

xã, thị trấn chính quy đồng thời xây dựng, bồi dưỡng lực lượng Công an xã đủ phẩm 

chất, năng lực, lề lối, tác phong làm việc theo Kế hoạch số 2885/KH-UBND về việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo 

xây dựng Công an xã chính quy trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Lực 

lượng Công an xã chính quy và Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được quan tâm 

củng cố, kiện toàn. Đến nay trên địa bàn huyện lực lượng Công an xã chính quy có 

tổng số: 73 đồng chí/ 14 xã, thị trấn; lực lượng Công an xã bán chuyên trách tiếp 

tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 

năng công tác. 

Trong năm Công an huyện đã lập danh sách cử 53 đồng chí tham gia 02 lớp  

tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh tổ chức, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, 

nghiệp vụ, kĩ năng giải quyết những tình huống, mâu thuẫn ngay tại địa bàn cơ sở; 

phối hợp cùng Công an xã chính quy làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Phát 

động và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” trong lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường, góp phần củng cố lực lượng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ 

sở. Lực lượng Công an xã cơ bản được trang bị các phương tiện, trang thiết bị, công 

cụ hỗ trợ  để bảm đảm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ. Công an các xã được bố trí phòng làm việc riêng tại trụ sở UBND 

các xã thị trấn: 14/14 xã. Nhìn chung cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, kinh phí phục 

vụ công tác của lực lượng Công an xã còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng 

yêu cầu công tác. 
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7. Công tác phối hợp trong thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Chương 

trình phối hợp và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa các thành 

viên Ban Chỉ đạo; Công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân 

Trong năm qua, các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo huyện đã thường xuyên 

phối hợp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ 

Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, cử cán bộ có chuyên môn tham gia các buổi tuyên truyền pháp  luật trong 

đợt phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức rà soát, đánh 

giá, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp đã 

được ký kết, bổ sung kịp thời những nội dung mới trong công tác phối hợp đảm bảo 

sát với tình hình thực tế. 

Sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, chặt chẽ giữa Công an huyện với các ban, 

ngành, đoàn thể, lực lượng trong công tác giữ gìn ANTT đã phát huy được sức mạnh 

tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể tham gia vào công tác bảo đảm ANTT, 

nhất là trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục 

người lầm lỗi tại cộng đồng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; chung tay cùng 

giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những phản ánh, ý kiến 

của nhân dân trong các vấn đề về ANTT, chính sách xã hội, không để hình thành 

điểm nóng, phức tạp; giữ gìn trật tự ATGT, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch 

bệnh COVID-19, dịch tả lợn Châu Phi,.... Các hoạt động phối hợp đã góp phần tạo 

sự chuyển biến tích cực về trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn 

huyện, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, trình độ nhận thức pháp luật của 

người dân còn hạn chế. 

 Trên cơ sở nội dung của Chương trình phối hợp, các đoàn thể ở cấp cơ sở đã 

xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, cán bộ, đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân phòng, chống tội 

phạm, lồng ghép trong các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Kịp thời phát hiện và giải 

quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phối hợp cung cấp thông tin phục 

vụ công tác điều tra làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Các địa bàn phát hiện 

các đối tượng vi phạm đã thông tin kịp thời với lực lượng Công an để xử lý, cảm 

hóa, giáo dục.  

 UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã triển khai, tổ chức 

thực hiện các kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác bảo đảm 

trật tự an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, 

HIV/AIDS; bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2022; triển khai phối 

hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền Chỉ thị 

số 11, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 31/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền Nghị 

quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
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lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Kết quả: tuyên truyền 

được 403 cuộc/ 9.046 lượt người nghe. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tới Hội 

viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an 

và Hội liên hiệp phụ nữ về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm 

tội và tệ nạn xã hội”, Công an huyện và Hội LHPN huyện đã xây dựng và triển khai 

Kế hoạch số 18/KHPH-HLHPN-CAH, ngày 17/3/2022 về giáo dục cải tạo phạm 

nhân, trại viên, học sinh nữ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2026;  đã tổ chức 

tốt các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động. Hoạt động đền 

ơn đáp nghĩa như thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; tham gia 

các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân dịp ngày Lễ, ngày kỷ niệm... 

 Phối hợp giữa các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hạt Kiểm 

Lâm huyện, Đồn Biên phòng Đức Long trong công tác bảo đảm ANTT, ANBG,... 

theo Quy chế phối hợp với các lực lượng ở cấp huyện, cấp xã theo Nghị định số 

02/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ và Nghị định 03 của Chính phủ 

trong phối hợp tuần tra, bảo vệ các ngày cao điểm lễ, tết và các sự kiện chính trị của 

đất nước, của tỉnh và địa phương. Năm 2022, các lực lượng đã thực hiện tốt công 

tác phối hợp trong đánh giá tình hình an ninh chính trị, xử lý các tình huống trong 

quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy và giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn; 

những vụ việc còn tồn đọng, không để kéo dài gây mất ANTT trên địa bàn. Các lực 

lượng thường xuyên phối hợp trong công tác nắm tình hình địa bàn, trao đổi thông 

tin, kịp thời báo cáo các tình huống, sự việc xảy ra. Kết quả trong năm 2022 đã trao 

đổi 465 thông tin cấp huyện, 196 thông tin cấp xã, liên quan trong công tác, phục 

vụ các hoạt động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANCT, 

TTATXH, an ninh biên giới, phòng chống dịch bệnh, các lực lượng đã phối hợp tổ 

chức tuần tra, kiểm soát được 266 cuộc/623 lượt người tham gia. Đã kiện toàn 15 

Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng (cấp huyện 01 Ban, cấp xã 14 Ban); Kiện 

toàn các Tổ bảo vệ rừng PCCCR ở thôn xóm có rừng; Chỉnh sửa, bổ sung 15 phương 

án PCCCR của huyện, xã, tổ chức 01 cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại 

xã Trọng Con (ngày 30/11/2022). Trong năm dã ngăn chặn, xử lý các hành vi khai 

thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến lâm sản trái pháp luật trên địa bàn 

huyện; giải quyết các vụ cháy rừng, đã ngăn chặn, phát hiện và xử lý 29 vụ/29 đối 

tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, đã xử phạt vi phạm hành chính 

28/29 với tổng số tiền phạt 175.000.000đ; xử lý 03 vụ cháy rừng tại các xã Lê Lai, 

Canh Tân, Đức Xuân. Năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp 

cùng các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công 03 cuộc 

diễn tập phòng thủ tại các xã Đức Thông, Vân Trình, Thái Cường. Các hoạt động 

trong diễn tập diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. 

Công an các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên 

tổ chức 14 “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, tiếp nhận 133 ý kiến 

đóng góp, phản ánh của Nhân dân cho lực lượng Công an. Lực lượng Công an xã 

đã nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận, giải đáp trực tiếp 119 ý kiến và trả lời qua văn bản 

14 ý kiến của quần chúng nhân dân. Qua diễn đàn Công an huyện đã trao đổi, nghiêm 

túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân để tiếp tục xây dựng hình ảnh người 
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chiến sỹ Công an nhân dân “trung với Đảng, hiếu với dân; bản lĩnh, nhân văn vì 

nhân dân phục vụ”. 

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng Công an và MTTQ, các ban, ngành, 

đoàn thể các xã, thị trấn tích cực phối hợp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng của quần chúng nhân dân qua đó đã tập hợp được những người có uy tín tiêu 

biểu trong các dân tộc tham gia công tác mặt trận và các tổ chức quần chúng. Kết  

quả đã góp phần xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo 

ổn định trật tự xã hội trong thời gian qua.  

(*) Công tác phòng chống dịch:  

Các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế,.... đã tích cực tham gia tuyến đầu chống 

dịch; thành lập Tổ thường trực phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong đó Công an 

huyện là đầu mối thông tin, tổng hợp tình hình, triển khai các mặt công tác phòng, 

chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Công an tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid 19 huyện. 

8. Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ", công tác thi đua khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc 

8.1. Công tác tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" 

Công an huyện đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 138 huyện ban hành Công 

văn số 1116/CV-BCĐ ngày 21/7/2022, về chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ban Chỉ đạo 

138 các xã, thị trấn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 trên địa 

bàn huyện với nhiều nội dung, hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, tạo được sự 

đồng thuận và sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của quần chúng nhân dân, các điểm 

tổ chức đầy đủ phần“Lễ” và “Hội” theo hướng dẫn, kết quả cụ thể: 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến pháp luật: Luật An toàn giao 

thông đường bộ, Luật phòng, chống ma túy, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, VLN, 

CCHT, Luật PCCC, Luật cư trú,....; Cảnh báo các phương thức, thủ đoạn và phương 

thức phòng tránh các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội và điện thoại bằng nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng. Kết quả: tổ chức 30 cuộc tuyên truyền tập trung và 

lồng ghép cùng các buổi sinh hoạt xóm, khu dân cư; đăng tải nội dung thông tin trên 

các 15 trang Fanpage của Công an huyện và Công an các xã, thị trấn; vận động trực 

tiếp tại từng hộ gia đình; phát 1.200 tờ rơi tuyên truyền; 15 buổi phát loa kéo tại các 

chợ phiên huyện, xã và các trục đường chính trên địa bàn huyện. Biên tập, đăng tải  

217 bài viết,thu hút hơn 16.707 lượt tương tác, 3.811 lượt thích, bình luận và chia 

sẻ.  

- Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, 

các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, thể hiện tinh thần đoàn kết, khỏe để bảo 

vệ ANTQ; Công an huyện đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi nội bộ với tổng số tiền 

các giải thưởng là 3.400.000đ. 

- Lực lượng Công an từ cấp huyện đến cơ sở đã tiến hành thăm hỏi, động viên, 

tặng quà 04 cán bộ nguyên là lãnh đạo Công an huyện qua các thời kỳ, có công lao 

đóng góp trong công tác xây dựng phong trào và 02 người uy tín trên địa bàn với 
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tổng số tiền là 3.600.000đ. Tại “điểm” Ngày hội ở thị trấn Đông Khê, Ban Chỉ đạo 

138 tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh tặng 20 phần quà cho Nhân dân, tổng số tiền là 

10.000.000đ. 

- Tổ chức lồng ghép “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” trong 

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại 06 xã Canh Tân, Vân Trình, Thụy Hùng, Quang 

Trọng, Minh Khai, Kim Đồng với tổng số 53 ý kiến đóng góp của Nhân dân cho lực 

lượng Công an. Trong Ngày hội đã có 22 ý kiến thảo luận của các ban, ngành, đoàn 

thể, trường học và quần chúng Nhân dân cho công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện, Ban Chỉ đạo 138 các xã, 

thị trấn đã treo 16 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ tại trụ sở các cơ quan, Uỷ ban nhân dân. Các điểm tổ chức Ngày hội toàn 

dân bảo vệ ANTQ: 14 điểm, tổ chức tại trụ sở UBND, Nhà văn hóa xóm, khu dân 

cư. Trong đó thị trấn Đông Khê được lựa chọn tổ chức “điểm” “Ngày hội toàn dân 

bảo vệ ANTQ” của tỉnh. 

8.2. Công tác thi đua khen thưởng 

- Thi đua khen thưởng ngày hội TDBVANTQ: Lực lượng Công an đã tham 

mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ, gồm: Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 01 tập thể; Chủ 

tịch UBND huyện tăng Giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 17 cá nhân. 

- Thi đua khen thưởng phong trào toàn dân BVANTQ năm 2022. Công an 

huyện đã tham mưu Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 huyện, UBND huyện  đề nghị 

khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, cụ 

thể: 

+ Bằng khen của Bộ Công an: 01 tập thể. 

+ Bằng khen của UBND tỉnh: 01 cá nhân. 

+ Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh: 02 tập thể, 03 cá nhân. 

+ Giấy khen của UBND huyện: 07 tập thể, 09 cá nhân. 

- Năm 2022 Ban chỉ đạo 138 huyện Thạch An đề nghị Ban chỉ đạo 138 tỉnh 

xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phân loại phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ 

huyện Thạch An ở mức: Xuất sắc. 

III. NHẬN XÉT 

1. Ưu điểm 

Năm 2022, mặc dù trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 có những diễn 

biến phức tạp tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, ANQP. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, 

sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự ủng hộ tích cực của 

Nhân dân, công tác PCTP và tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 
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trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình an ninh trên các 

lĩnh vực ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm củng cố và phát triển mạnh mẽ, từng bước 

tạo thành sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạmqua đó 

góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện đã đề ra. 

Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của đất nước và 

địa phương, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. 

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được triển khai đồng bộ đến các 

xóm, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp từng bước đi vào chiều sâu, thực chất. Tạo 

sự chuyển biến về nhận thức và hành động của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán 

bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội, tạo thế trận ANND vững chắc từ cơ sở. 

Vai trò của lực lượng Công an từ cấp huyện đến cấp xã tiếp tục được khẳng 

định rõ hơn với việc chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, 

chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT và các mặt công 

tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các tổ chức quần chúng 

và các lực lượng Công an viên xóm, dân quân tự vệ, tổ tự quản... đã tích cực tham 

gia phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo ANTT. Nhận thức 

của các ban ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân 

dân trong địa phương về công tác bảo vệ ANTT được nâng lên; huy động được sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác PCTP, TNXH và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

2. Tồn tại, nguyên nhân 

- Tồn tại: Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và vi phạm pháp 

luật đã được kiềm chế, song chưa vững chắc.Việc triển khai các chương trình, kế 

hoạch về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số địa bàn đôi 

khi còn mang tính hình thức, chưa thật sự đầu tư, coi trọng đến kết quả thực hiện.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đạt hiệu quả như mong 

muốn; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển chưa đồng đều, một số mô hình 

phong trào còn mang tính hình thức, chưa có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường 

xuyên, liên tục, nhiều mô hình không phát huy được hiệu quả, các mô hình tiêu biểu 

có sức lan tỏa còn hạn chế. 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

chưa được quan tâm đúng mức, còn hạn chế cả về hình thức lẫn hiệu quả; Chất 

lượng công tác nắm tình hình, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ ở một số địa bàn phức tạp về ANTT còn hạn chế, đặc biệt là ở các xã 

vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

-  Nguyên nhân: 

Về khách quan:  

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 dẫn tới một số khó khăn về kinh tế, việc 

làm,... là nguyên nhân, điều kiện phát sinh của các loại tội phạm. Bên cạnh đó, sự 

phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội (các trang mạng xã hội 
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Facebook, Zalo,...), mạng viễn thông cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng để 

phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn; Công tác triển khai, thực 

hiện các Chương trình, kế hoạch, nội dung công tác xây dựng phong trào còn hạn 

chế, chưa huy động và tập trung nguồn lực tốt nhất cho các hoạt động phát động 

phong trào. 

Kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng 

chống ma túy; phòng chống mua bán người còn hạn chế gây ảnh hưởng không nhỏ 

đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là công tác phòng 

ngừa. 

Về chủ quan: 

Một số cấp ủy Đàng, Chính quyền cơ sở, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học chưa thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác phòng, chống tội phạm trong cơ quan, đơn vị quản lý, dẫn tới một số 

cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác, trách nhiệm 

của một số thành viên trong Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện, cấp xã chưa được nêu cao, 

chưa phát huy được vai trò tiên phong, đi đầu trong công tác phòng chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội và xây dựng phong traò toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Mặc dù đã được tuyên truyền, phổ biến về tình hình, phương thức, thủ đoạn 

hoạt động của các loại tội phạm nhưng một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân dân 

còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chưa nâng cao ý thức “tự quản, tự phòng, tự bảo 

vệ”, còn sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động. Việc tố giác tội phạm, nhất là tội 

phạm về ma túy còn hạn chế. 

Lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm đa số cán bộ còn trẻ 

về tuổi đời, còn thiếu kinh nghiệm. Kỹ năng tuyên truyền pháp luật của một số cán 

bộ còn bộc lộ những yếu kém. 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

 Dự báo trong năm 2023, các yếu tố bên ngoài, bên trong sẽ tác động trực tiếp 

đến nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Các thế lực thù địch sẽ lợi dụng để 

kích động, chống phá trên nhiều phương diện, bằng nhiều hình thức khác nhau. Hoạt 

động của các loại tội phạm truyền thống, phi truyền thống và vi phạm pháp luật dự 

báo sẽ có những diễn biến phức tạp đòi hỏi Ban Chỉ đạo 138 huyện cần có những 

đánh giá, nhận định và chỉ đạo sát sao các lực lượng để phối hợp giải quyết. 

 Tình hình ANTT thời gian tới dự báo một số vấn đề phức tạp liên quan như: 

mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tranh chấp đất đai, hoạt động của một số loại tội 

phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và tham nhũng sẽ 

tiếp tục đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với lực lượng Công an nói riêng và 

cả hệ thống chính trị; đòi hỏi cần có sự vào cuộc nghiêm túc, có trách nhiệm, vì lợi 

ích chung của xã hội của các cấp, cách ngành. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 huyện đề ra phương hướng, nhiệm cụ công tác 

như sau: 
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 1. Tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND huyện tổ 

chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 

2025 trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc sau dịch bệnh; nghiêm túc 

thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của 

Bộ Công an, Công an tỉnh và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; trọng tâm là: Chỉ 

thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” 

Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04/CT-

BCA ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về xây dựng, củng cố nền ANND, thế trận 

ANND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, 

ban, ngành, đoàn thể lựa chọn và mở các đợt phát động tập trung phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ hiệu quả; tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác gắn với 

nhiệm vụ giữ gìn ANTT với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực 

hiện công tác phòng ngừa tội phạm thông qua các Chương trình phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người và tệ nạn xã hội, hạn chế 

điều kiện và nguyên nhân phát sinh tội phạm. 

2. Thực hiện các biện pháp duy trì ổn định tình hình ANTT, chủ động phòng 

ngừa tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm quyết liệt, đồng bộ 

trên địa bàn; Thường xuyên đổi mới phong trào toàn dân BVANTQ phù hợp với đặc 

điểm, tính chất của từng địa bàn để lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp; tăng 

cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân bằng tiếng dân tộc, địa phương; 

coi trọng công tác vận động thường xuyên, vận động cá biệt, tranh thủ người có uy 

tín, chú ý tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao để tuyên truyền, vận động, 

tăng cường công tác kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe các loại đối tượng  thuộc 

diện quản lý theo quy định của pháp luật. 

3. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền 

phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân làm chủ, tham gia giám 

sát hoạt động của các cơ quan công quyền, tạo tiếng nói đồng thuận giữa cấp ủy, 

chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của 

công dân đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng hiệu quả công 

tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ và duy trì các mô hình phòng chống tội 

phạm đảm bảo ANTT. Nhân rộng mô hình “Thắp sáng đường quê”, thanh loại một 

số mô hình hoạt động kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp với địa bàn; coi trọng 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của mô hình, không chạy theo hình thức, số lượng.  

5. Thường xuyên củng cố lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an các xã, thị trấn, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, 
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nhà trường có đủ về số lượng, chất lượng, duy trì phối hợp hiệu quả với các lực 

lượng khác tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 

lực lượng này để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Chú trọng 

công tác thi đua khen thưởng, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phát huy hơn nữa vai trò của Bí thư chi bộ, 

Trưởng thôn, xóm, Tổ trưởng dân phố, người uy tín trong công tác an ninh, trật tự, 

góp phần thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp giữa Công an  - 

UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên bảo đảm thực chất, thiết thực. 

Chú trọng hơn công tác tổng hợp, báo cáo số liệu cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo để thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm.  

6. Các ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất làm tốt công 

tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đối ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên 

trách, kiêm nghiệm làm công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức, 

đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Trên đây là các nội dung tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Ban Chỉ đạo 138 huyện 

Thạch An./. 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo 138 tỉnh; 

- Công an tỉnh (PV05);     
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND Huyện; 

- CT, PCT UBND Huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: CAH.  

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Thế Phúc 
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