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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng  

chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022 

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2022 đến 30/11/2022) 

 

 Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình, kết quả công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 phục vụ hoạt động giám 

sát của Hội đồng nhân dân huyện, cụ thể như sau: 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN 

 Ia Grai là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; có nhiều yếu tố tiềm ẩn, dễ 

phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, như: Dân số toàn huyện 

đông, đa dạng về dân tộc, tôn giáo, đan xen nhiều vùng miền với phong tục, tập 

quán
1
, lối sống khác nhau dễ dẫn đến mâu thuẫn, xích mích trong quan hệ, sinh 

hoạt. Huyện giáp ranh với nhiều địa bàn phức tạp về trật tự xã hội
2
, là điều kiện để 

các loại đối tượng quan hệ, giao lưu, lợi dụng hoạt động lưu động hoặc sử dụng 

làm địa bàn trung chuyển để vi phạm pháp luật. Đời sống của đại bộ phận nhân 

dân, nhất là người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, trình độ, nhận thức còn 

hạn chế, dễ bị lừa gạt, lôi kéo bởi những yếu tố tiêu cực ngoài xã hội.  

 Tình trạng thanh thiếu niên, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số lười 

học tập, lao động, đua đòi ăn chơi, tụ tập quậy phá vẫn còn xảy ra ở một số địa 

bàn; các vấn đề quan hệ giao dịch dân sự ngày càng nhiều làm phát sinh nhiều 

mâu thuẫn, tranh chấp dễ nảy sinh vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ngoài ra, 

tốc độ phát triển của công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội bên cạnh mặt tích 

cực còn là điều kiện để các loại văn hóa phẩm đồi trụy, thông tin xấu, độc xâm 

nhập và nguy cơ phát sinh các loại tội phạm phi truyền thống, tội phạm trên 

không gian mạng. 

 Trên địa bàn có nhiều công ty, nông trường cà phê, cao su, thủy điện lớn, 

nhỏ đứng chân cùng với việc triển khai Dự án điện gió trong thời gian vừa qua 

với nhiều lao động từ khắp mọi nơi đến làm việc, sinh sống, trong đó không loại 

trừ đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự đến trà trộn lẩn trốn, tìm kiếm cơ 

hội tiếp tục phạm tội, vi phạm pháp luật. Thực trạng giá cả các mặt hàng nông 

sản nhiều biến động cùng với những ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai trong 

những năm gần đây đã tác động nhất định đến mọi mặt đời sống xã hội. Hoạt 

động mua bán đất với nhiều hình thức nâng giá ở một số thời điểm đặt ra nhiều 

vấn đề cần phải quan tâm về an ninh trật tự. Các ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện về an ninh trật tự ngày càng phát triển làm gia tăng nguy cơ phát sinh tội 

phạm và vi phạm pháp luật.  

                                           
1
 110.832 nhân khẩu, 20 dân tộc, 03 tôn giáo chính (phật giáo, Tin lành, Công giáo). 

2
 Giáp TP Pleiku, huyện Đức Cơ, Chư Păh, Chư Prông, huyện Ia H Drai- Kon Tum, Đôn Mia- Campuchia 
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 II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÕNG 

CHỐNG TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT 

 1. Lĩnh vực hình sự 

 - Tình hình tội phạm giảm so với cùng kỳ, xảy ra 39 vụ phạm pháp hình sự 

(giảm 18  vụ)
3
. Tội phạm xâm phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm giảm rõ rệt, 

tuy nhiên, tính chất và hậu quả do tội phạm gây ra nghiêm trọng hơn, đặt ra nhiều 

vấn đề rất đáng quan tâm về công tác phòng ngừa và đấu tranh, như: (1) Tội phạm 

giết người xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, sinh hoạt. (2) 

Tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, trong 

nhiều vụ án, sơ hở của chủ tài sản đã tạo điều kiện để đối tượng thực hiện hành vi 

phạm tội đặt ra vấn đề về ý thức tự quản lý, bảo quản tài sản. (3) Tệ nạn đánh bạc 

vẫn diễn ra kéo theo nhiều nguy cơ gây ra các hệ luỵ cho xã hội. (4) Xuất hiện tội 

phạm mua bán người với thủ đoạn lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lừa sang 

Campuchia làm việc nhẹ, lương cao sau đó đòi tiền chuộc. 

- Địa bàn xảy ra tại 13/13 xã, thị trấn (không tăng không giảm địa bàn), 

gồm: Thị trấn Ia Kha 07 vụ (tăng 04 vụ), xã Ia Pếch 06 vụ(tăng 02 vụ), xã Ia O 

05 vụ (tăng 01 vụ), xã Ia Sao 05 vụ (giảm 01 vụ), xã Ia Dêr 03 vụ (giảm 03 vụ), 

Ia Hrung 03 vụ (không tăng không giảm), xã Ia Chía 02 vụ (giảm 02 vụ), xã Ia 

Krái 02 vụ (giảm 04 vụ), xã Ia Yok 02 vụ (không tăng không giảm), xã Ia Khai 

02 vụ (giảm 01 vụ), xã Ia Bă 01 vụ (giảm 02 vụ) và xã Ia Tô 01 vụ (giảm 09 vụ). 

- Hậu quả do tội phạm gây ra: 03 người chết (tăng 03 người), 05 người bị 

thương (tăng 01 người), thiệt hại về tài sản khoảng 255 triệu đồng (giảm khoảng 

1,4 tỷ  đồng). 

 - Đặc điểm đối tượng:  

+ Về độ tuổi: Trong số 90 đối tượng phạm pháp hình sự bị bắt, xử lý 

(giảm 21 đối tượng), có 01  đối tượng dưới 14 tuổi (chiếm 1,1%), 09 đối tượng 

từ 14-16 tuổi (chiếm 10 %), 23 đối tượng từ 16-18 tuổi (chiếm 25,6%), 32 đối 

tượng từ 18-30 tuổi (chiếm 35,5%), 25 đối tượng trên 30 tuổi (chiếm 27,8%)  

+ Về giới tính: Nam: 85 đối tượng (chiếm 94,4%), Nữ: 05 đối tượng 

(chiếm 5,6%). 

+ Về thành phần dân tộc: 21 đối tượng là người Jrai (chiếm 23,3%), 67 đối 

tượng là người Kinh (chiếm 74,5%) và 02 đối tượng dân tộc khác (chiếm 2,2%). 

+ Về nơi cư trú: Có 38 đối tượng từ nơi khác đến gây án (chiếm 42,2%). 

+ Về lý lịch nhân thân: Có 15 đối tượng có tiền án, tiền sự (chiếm 16,7%); 

06 đối tượng phạm tội là người nghiện ma túy (chiếm 6,7%); 08 đối tượng phạm 

tội nhiều lần (chiếm 8,9%).. 

                                           
3
  Gồm: giết người 04 vụ (tăng 04 vụ), Cố ý gây thương tích 03 vụ (tăng 02 vụ), Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 02 

vụ ( giảm 01 vụ), Hiếp dâm 01 vụ (khôg tăng không giảm), Mua bán người 01 vụ (tăng 01 vụ); Cướp tài sản và 

hiếp dâm 01 vụ (tăng 01 vụ), Cướp giật tài sản 01 vụ (tăng 01 vụ), Trộm cắp tài sản 20 vụ (giảm 12 vụ so), tàng 

trữ, sử dụng trái phép chất độc 01 vụ (không tăng, không giảm), Gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng 

tài sản 01 vụ (tăng 01 vụ), Đánh bạc 03 vụ (giảm 01 vụ), Tổ chức đánh bạc 01 vụ (tăng 01 vụ). 
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+ Về nghề nghiệp: Làm nông: 45 đối tượng (chiếm 50%), lao động tự do: 

18 đối tượng (chiếm 20%); không nghề nghiệp: 07 đối tượng (chiếm 7,8%), học 

sinh, sinh viên 17 đối tượng (chiếm 18,9%), nghề khác 03 đối tượng (chiếm 

3,3%). 

- Cơ cấu tội phạm: Tội phạm trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu 

tội phạm: 20 vụ, chiếm 51,3% (giảm 4,8% so với cùng kỳ).   

- Tình trạng người chưa thành niên và người dân tộc thiểu số phạm tội tuy 

giảm nhưng có xu hướng giảm, có 06 vụ phạm pháp hình sự (chiếm 15,4% tổng 

số vụ) với sự tham gia của 33 trường hợp chưa thành niên (chiếm 36,7% tổng số 

đối tượng), giảm 06 vụ, giảm 01 đối tượng so với cùng kỳ. Có 12 vụ (chiếm 

30,8%) do người dân tộc thiểu số thực hiện với 23 đối tượng tham gia (chiếm 

25,6%), giảm 06 vụ, giảm 17 đối tượng so với cùng kỳ.   

- Kết quả công tác: Lực lượng chức năng đã chủ động tham mưu cho cấp 

uỷ, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng ngừa 

với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; đồng thời mở các đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; kịp thời triển khai lực lượng hỗ trợ cơ sở 

nâng cao năng lực đảm bảo an ninh trật tự khi tình hình diễn biến phức tạp và 

phát sinh vụ việc nghiêm trọng. Bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội; không để đột 

biến nghiêm trọng về trật tự xã hội. Lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng 05 đối 

tượng, ra quyết định giáo dục tại xã, thị trấn 30 đối tượng. Tổ chức các biện 

pháp vận động, truy bắt 10 đối tượng có lệnh truy nã (trong đó có 07 đối tượng 

do địa phương ra quyết định, 03 đối tượng do địa phương khác ra quyết định), 

hiện còn 05 đối tượng.   

2. Lĩnh vực ma tuý 

 - Thống kê trên địa bàn huyện, hiện có 47 người liên quan đến ma túy tại 

11 xã, thị trấn (giảm 33 người, không tăng giảm về địa bàn), tất cả đều được lập 

hồ sơ quản lý
4
. Đáng chú ý, đối tượng liên quan đến ma tuý là người dân tộc 

thiếu số tăng (thống kê có 13 đối tượng (đều là dân tộc Jrai) chủ yếu là thuộc 

nhóm đối tượng nghiện ma tuý, đây cũng là một trong những thực trạng rất đáng 

báo động, vì nó không chỉ đang dần phá vỡ những kết cấu trong cộng đồng đồng 

bào dân tộc thiểu số mà còn có thể gây ra những hệ luỵ nghiêm trọng trong đời 

sống xã hội. Loại ma túy các đối tượng thường sử dụng phổ biến là ma túy tổng 

hợp. Trên địa bàn huyện, không phát hiện các trường hợp sản xuất ma túy tại 

chỗ hoặc trồng cây có chứa chất ma túy. Các loại ma túy chủ yếu do đối tượng 

đưa từ địa bàn khác đến câu kết với đối tượng tại chỗ tiêu thụ… 

- Kết quả: Các lực lượng đã phát hiện 11 vụ, 13 đối tượng mua bán, tàng 

trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (không tăng không giảm về số vụ, giảm 07 đối 

tượng), thu giữ thu giữ 31,6376g heroin, 9,5372g ma MDMA0,2148 

methamphetamine, 444 cây cần sa. Khởi tố 10 vụ án, 12 bị can, xử phạt vi phạm 

hành chính 01 vụ, 01 đối tượng, lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện ma tuý 

tại cộng đồng 09 trường hợp, đưa 08 đối tượng đi cai nghiện ma túy bắt buộc. 

                                           
4
 22 đối tượng nghiện ma túy, 25 đối tượng sử dụng ma tuý. 
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3.  Lĩnh vực kinh tế, môi trường  

Các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với hành vi 

vi phạm các quy định về bảo vệ rừng, kinh doanh, thương mại, khai thác khoáng 

sản. Phát hiện 43 vụ gồm: 01 vụ kinh doanh không đúng địa điểm, 01 vụ không 

có hồ sơ lâm sản, 06 vụ không cung cấp hoá đơn khi bán hàng, 05 vụ cho vay 

tiền cầm cố tài sản vượt quá lãi suất theo quy định, 02 vụ huỷ hoại rừng (chưa 

xác định được bị can), 04 vụ khai thác khoáng sản trái phép và 02 vụ vâṇ 

chuyển lâm sản trái phép , 14 vụ không có công trình thiết bị xử lý nước thải và 

08 vụ vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

4. Công tác điều tra án và xử lý tin báo tố giác tội phạm 

- Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 33/39 vụ phạm pháp hình sự, 

đạt tỷ lệ 84,6% (giảm 4,9%), riêng các vụ trọng án đạt tỷ lệ điều tra đạt 90,9% 

(10/11 vụ), án trộm cắp tài sản đạt tỷ lệ 75%, thu hồi khoảng 163 triệu đồng trả 

lại cho bị hại (giảm khoảng 07 triệu đồng). Cơ quan điều tra quyết định khởi tố 

62 vụ, 118 bị can, đồng thời tiếp tục thụ lý 22 vụ, 28 bị can của năm 2021 

chuyển sang. Đang tập trung điều tra 21 vụ án, 23 bị can. Viện kiểm sát nhân 

dân huyện truy tố 59 vụ, 97 bị can, Tòa án nhân dân huyện đưa ra xét xử 52 vụ, 

86 bị cáo. Quá trình điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, tuân thủ quy 

định, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm.    

- Lực lượng chức năng tiếp nhận và thụ lý 123 tin báo, tố giác tội phạm 

(trong đó năm 2021 chuyển sang 21 tin, tiếp nhận mới 110, phục hồi 02 tin); 

116 tin thuộc thẩm quyền giải quyết (chuyển cơ quan khác 07 tin), đã xử lý dứt 

điểm 105 tin, đạt tỷ lệ 90,6%; khởi tố 62 vụ án, không khởi tố 34 tin, tạm đình 

chỉ giải quyết 09 tin. Hiện, đang tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ 

sơ giải quyết 11 tin báo còn lại. 

5. Lĩnh vực quản lý hành chính về TTXH 

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 21 vụ làm 14 người chết, 23 người bị thương 

(tăng 05 vụ, tăng giảm 02 người chết, tăng 14 người bị thương); thiệt hại tài sản 

khoảng 54 triệu động; tình trạng một số thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô phân 

khối lớn tự ý thay đổi thiết kế kỹ thuật, chở quá số người quy định, không đội 

mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, gây mất an ninh trật tự vẫn xảy ra ở một số 

địa bàn gây bức xúc cho người dân.  

- Việc chấp hành các quy định về cư trú tại một số xã, thị trấn chưa 

nghiêm, nhất là tình trạng người dân từ địa phương khác đến sinh sống, làm ăn, 

thăm thân không làm thủ tục tạm trú, lưu trú
5
. Mặt khác, tình trạng nhiều lao 

động đi làm thuê ở các tỉnh, thành phố khác ảnh hưởng nhất định đến hoạt động 

lao động sản xuất tại chỗ và triển khai các chủ trương về dân cư, nhất là làm căn 

cước công dân. Trên địa bàn hiện có 81 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều 

                                           
5
 Kiểm tra 443 lượt, phát hiện 12 trường hợp vi phạm Luật cư trú, xử phạt số tiền 4.150.000đ. 
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kiện về an ninh trật tự đã đăng ký đủ điều kiện hoạt động (không tăng, giảm)
6
, 

với 100 người làm nghề. Hầu hết các cơ sở hoạt động đảm bảo đúng quy định, 

chưa có những vi phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Tuy nhiên, 

còn bộc lộ không ít sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, dẫn đến chưa kịp 

thời phát hiện và xử lý vi phạm. 

- Tình trạng chế tạo, tàng trữ, sử dụng súng tự chế diễn ra ở một số địa bàn, 

môt số trường hợp đặt mua linh kiện trên mạng internet về tự lắp đặt
7
; tình trạng 

tàng trữ, sử dụng, đốt Pháo trong dịp Tết vẫn xảy ra tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức 

tạp, gây mất an ninh trật tự. 

- Cháy, nổ: Xảy ra 01 vụ nổ Kho đạn tại xã Ia Sao và 01 vụ cháy tiệm tạp 

hoá, thiệt hại khoảng 6,5 triệu đồng. 

- Tai nạn khác: Xảy ra 04 vụ đuối nước, chết 05 người, 06 vụ tự tử làm 06 

người chết, 02 vụ điện giật làm 02 người chết và 01 vụ tự ngã làm 01 người chết. 

* Kết quả: Các lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân 

các vụ tai nạn giao thông, các vụ cháy, vi phạm trên các lĩnh vực quản lý hành 

chính; xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân vi phạm, kiến nghị đề 

xuất khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý. Ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính khoảng 2,7 tỷ đồng (tăng 1,7 tỷ) đối với các hành vi vi 

phạm quy định về Luật cư trú, hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 

vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm các quy định pháp luật giao thông đường bộ. 

Vận động thu hồi 31 súng tự chế, phát hiện thu giữ 19 quả pháo hoa; phối hợp 

xác minh 02 đối tượng mua linh kiện qua mạng, thu giữ 01 ống ngắm, 01 bộ tay 

cầm bằng nhựa, 01 thân súng. 

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

1. Ưu điểm 

 UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai 

nhiều biện pháp công tác, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội 

và hành vi vi phạm pháp luật. Các vấn đề liên quan tội phạm, vi phạm pháp luật 

được phát hiện và xử lý kịp thời, không để đột biến nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra án 

cao; bắt, xử lý nhiều đối tượng phạm tội, nhiều đối tượng truy nã. Không để hình 

thành tội phạm có tổ chức, không để hình thành tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, 

tụ điểm mại dâm... phát hiện nhiều vụ án, vụ việc về ma tuý; công tác phát hiện 

và xử lý các vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường được tăng cường, tạo được 

sự đồng thuận cao của các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn. 

Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng tại địa phương.   

 2. Tồn tại, hạn chế 

 - Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội chưa thực 

sự thường xuyên, chưa đều khắp, một số lĩnh vực, địa bàn chưa được quan tâm 

                                           
6
 Gồm 20 dịch vụ Cầm đồ (tạm dừng hoạt động 04), 09 cơ sở karaoke, 13 cơ sở cho thuê lưu trú, 30 cơ sở kinh 

doanh Gas. 
7
 Đã xác minh 10 trường hợp đặt mua linh kiện qua bưu điện, thu hồi 01 ống ngắm, 01 bộ tay cầm 01 bộ thân 

súng chưa đầy đủ, 01 báng súng, 01 thân súng. 



6 

 

 

triển khai… hoạt động của một số mô hình tự quản tại một số địa bàn chưa thực 

sự rõ nét, chậm được sơ kết, tổng kết. 

 - Một số loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức 

tạp, trong khi công tác phòng ngừa chưa phát huy hiệu quả cao nhất, công tác 

đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Tệ nạn cờ bạc còn phức tạp ở một số nơi. Công tác 

phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm một 

số thời điểm chưa đồng bộ. Công tác quản ý giáo dục đối tượng thuộc diện tái hòa 

nhập cộng đồng còn hạn chế, hiệu quả chưa rõ nét. 

- Hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Tai 

nạn giao thông tăng 02 chỉ số. Tình trạng cư trú trái phép, không khai báo còn 

diễn ra ở một số địa bàn, nhất là trong các niên vụ thu hoạch nông sản; vi phạm về 

chế tạo, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ còn tiếp diễn, một số cơ sở sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện về ANTT chưa tự giác chấp hành đúng quy định… 

 3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

 - Triển khai biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật của lực lượng chức năng ở một số lĩnh vực, địa bàn chưa thực sự hiệu quả, 

thiếu trọng tâm, trọng điểm dẫn đến một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật còn 

phức tạp.   

 - Một số cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chưa 

thực sự quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc; hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện, cấp 

xã một số thời điểm còn bộc lộ bất cập.   

  - Sự phối hợp giữa gia đình, tổ chức xã hội và lực lượng chức năng trong 

quản lý, giáo dục con em, thành viên chưa thực sự chặt chẽ, phương pháp chưa 

phù hợp, là môi trường, điều kiện để kẻ xấu lôi kéo trực tiếp tham gia tội phạm, 

vi phạm pháp luật. 

 - Nhận thức về pháp luật của một bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn 

chế; còn không ít người dân thiếu hiểu biết, hám lợi nên dễ bị các đối tượng lừa 

gạt chiếm đoạt tài sản dẫn đến thiệt hại về kinh tế. 

- Đầu năm 2022, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tình trạng thiếu việc 

làm, giảm sút thu nhập của người lao động, cùng nhiều hệ lụy của mặt trái cơ 

chế thị trường đối với văn hóa, đạo đức xã hội là một trong những tác nhân gia 

tăng tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

 1. Chỉ đạo các lực lượng chức năng, địa phương có kế hoạch khắc phục 

những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, 

vi phạm pháp luật. Gia tăng các biện pháp chủ động nắm tình hình, kiểm soát 

địa bàn, quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng. Phát hiện và xử lý kịp thời các 
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vấn đề phát sinh tại địa bàn cơ sở, không để hình thành tội phạm, vi phạm pháp 

luật nghiêm trọng.   

 2. Chủ động phòng ngừa, làm giảm các nguyên nhân hình thành tội 

phạm, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật 

nghiêm trọng; có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Kiểm 

soát chặt chẽ tình hình ma túy, phát hiện và xử lý kịp thời đối tượng vi phạm. 

Đẩy mạnh công tác đưa các đối tượng đi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai 

nghiện bắt buộc, truy bắt đối tượng có lệnh truy nã. Chỉ đạo đánh giá và có biện 

pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm phi truyền thống, tội phạm sử dụng 

công nghệ cao. 

 3. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ 

nhân dân để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật. Tăng cường 

quản lý, cảm hóa giáo dục các loại đối tượng hình sự, ma túy, kinh tế, thanh 

thiếu niên hư hỏng, người chấp hành xong bản án về địa phương cư trú. Không 

để hình thành các băng, nhóm tội phạm, vi phạm pháp luật hoạt động theo kiểu 

xã hội đen. 

 4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Quản 

lý chặt chẽ cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vận động giao nộp, thu 

hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 

các cơ quan, doanh nghiệp và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao 

năng lực đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. 

 5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, ban 

ngành trong triển khai nhiệm vụ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì phối hợp thường xuyên với 

chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Đun Mia–tỉnh Rattanakiri- Campuchia về 

đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới. 

 6. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện, 

xã, thực sự phát huy được vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong 

phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật gắn 

với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. 

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ (để b/cáo);  

- Thường trực HĐND huyện (để b/cáo);  

- Lưu: VT. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quý 
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