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Tình hình ANTT năm 2019 

 

I. TÌNH HÌNH AN NINH, TRẬT TỰ: 

1. Tình hình an ninh chính trị: 

a) Những yếu tố tác động từ bên ngoài: Trong năm, có 327 người nước 

ngoài, 19 Việt kiều nhập cảnh đến địa phương mục đích du lịch, thăm thân, lao 

động, thương mại, tìm hiểu dự án, hoạt động từ thiện... So với cùng kỳ năm 

2018, số người nước ngoài đến địa phương tăng (327/241 người), số Việt kiều 

giảm (19/24 người), chưa phát hiện có hoạt động liên quan đến ANQG. 

b) Tình hình trong tôn giáo: Hầu hết các tổ chức tôn giáo trên địa bàn 

huyện đều tổ chức các hoạt động đúng với chương trình đăng ký hằng năm; tăng 

cường các hoạt động xã hội từ thiện (trị giá hàng tỷ đồng) cho người nghèo vùng 

ĐBDTTS nhằm lôi kéo phát triển tín đồ; qua đó, trong năm 2019 đã lôi kéo 

khoảng 100 người vào đạo. Một số chức sắc cực đoan trong tôn giáo thường 

xuyên sử dụng tài khoản facebook cá nhân để chia sẻ rộng rãi các nội dung liên 

quan các vấn đề nhảy cảm của đất nước cũng như của địa phương...; trong hoạt 

động có biểu hiện tách rời sự quản lý của Nhà nước; xây dựng, sinh hoạt trái 

phép… gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và xử lý vi phạm của các 

cơ quan chức năng. 

Số huynh trưởng trong tổ chức GĐPT Bình Thuận (trái phép) tiếp tục đưa 

đoàn sinh phật tử đến các cơ sở thờ tự ngoài địa phương như Đà Lạt, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, TPHCM để tổ chức các hoạt động sinh hoạt, hội họp, giao lưu, huấn 

luyện, khai khóa các lớp tu tập nhằm tránh sự xử lý của chính quyền... 

c) Tình hình an ninh trong vùng đồng bào dân tộc: Cơ bản ổn định, tuy 

nhiên các tổ chức tôn giáo đến vùng đồng bào DTTS (Rai - Sông Phan) thông 

qua tín đồ đứng tên mua đất xây dựng cơ sở tôn giáo trá hình; tổ chức hoạt động 

từ thiện, khám chữa bệnh trái phép; tổ chức đưa trẻ em đi hành hương, sinh hoạt 

dã ngoại... nhằm lôi kéo phát triển đạo. 

d) Tình hình ANCT nội bộ: Tiếp tục được giữ vững ổn định, tuy nhiên có 
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09 đảng viên và giáo viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Việc sắp xếp lại bộ máy 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết TW6 (khóa 

XII) có tác động đến tư tưởng CBCC, nhất là các cán bộ nằm trong diện sắp xếp 

nảy sinh tư tưởng trông chờ, trách nhiệm đối với công việc giảm sút, trong đó có 

lực lượng Công an xã. 

e) An ninh thông tin, truyền thông; bảo vệ bí mật Nhà nước: Cơ bản đảm 

bảo ổn định, tuy nhiên do tác động của các tổ chức phản động bên ngoài một số 

đối tượng tiếp tục sử sụng mạng xã hội chia sẻ các nội dung chống Đảng, Nhà 

nước. 

f) Tình hình tranh chấp, khiếu kiện: Tranh chấp, khiếu kiện đông người cơ 

bản được giải quyết ổn định, tuy nhiên do sự biến động của giá cả thị trường bất 

động sản nên nảy sinh tranh chấp đất trong nội bộ nhân dân và giữa một số 

người dân với chủ dự án du lịch ven biển gây phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT ở 

địa phương. 

g) Tình hình an ninh khu vực biên giới biển: Chưa phát hiện có điều gì 

đáng chú ý, tuy nhiên tình hình khai thác tài nguyên trái phép, tác động ô nhiễm 

môi trường, người nước ngoài đến khu vực này du lịch, lao động, thực hiện dự 

án với số lượng ngày càng tăng... là những yếu tố tác động, ảnh hưởng trực tiếp 

đến an ninh tuyến biển cần được quan tâm. 

2. Trật tự an toàn xã hội: 

a) Tội phạm hình sự: Xảy ra 29 vụ, so với cùng kỳ năm 2018 tăng (29/24 

vụ). Trọng án xảy ra 02 vụ, so với cùng kỳ năm 2018 không tăng không giảm 

(02/02 vụ). Hậu quả do PPHS gây ra làm 04 người bị thương, thiệt hại nhiều tài 

sản trị giá khoảng 730 triệu đồng. 

b) Tội phạm và các vi phạm về kinh tế, môi trường và TNXH: 

- Trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ, tham nhũng: Phát hiện 12 vụ, so với cùng 

kỳ 2018 không tăng không giảm (12/12 vụ), trong đó khởi tố 02 vụ/03 bị can tội 

vận chuyển, mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, 01 vụ/01 bị can về tội 

lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (trường mẫu giáo Tân Nghĩa). 

- Trên lĩnh vực môi trường: Vẫn còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh vi 

phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, hoạt động 

khai thác khoáng sản trái phép. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ vi phạm được 
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phát hiện bắt giữ, xử lý tăng (31/29 vụ), chủ yếu là khai thác khoáng sản trái 

phép. 

- Tội phạm và tệ nạn ma túy: Tiếp tục diễn biến phức tạp. Đã phát hiện, 

bắt 38/53 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 

so với cùng kỳ năm 2018 tăng (38/25 vụ). Trong đó, số vụ án khởi tố so với 

cùng kỳ năm 2018 tăng 13/04 vụ, số vụ xử phạt vi phạm hành chính tăng (25/21 

vụ). Triệt phá 01 tụ điểm trồng cây cần sa; 01 tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy. 

- Tệ nạn xã hội: Nổi lên vẫn là tình hình đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, 

tài xỉu, số đề, cá độ bóng đá, đá gà ăn tiền… diễn ra hầu hết ở các địa bàn xã, thị 

trấn trên toàn huyện; tình trạng lợi dụng các quán cà phê đèn mờ để mua bán 

dâm vẫn còn xảy ra. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ bắt xử lý tăng (24/14 vụ). 

c) Tai nạn giao thông, cháy nổ: 

- TNGT: Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 05/11/2019 trên toàn địa bàn xảy 

ra 33 vụ, làm chết 29 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ 2018 giảm cả 

03 mặt, số vụ giảm (33/39vụ = 15,38%), số người chết giảm (29/34 người = 

14,7%), số người bị thương giảm (13/20 người = 35%), hư hỏng nhiều phương 

tiện và thiệt hại về tài sản khoảng 732,5 triệu đồng. 

- Cháy, nổ: Xảy ra 03 vụ cháy, thiệt hại 1,5 ha cây keo, 440 cây điều, 

nhãn. So với cùng kỳ năm 2018, tình hình cháy nổ tăng (03/02 vụ). 

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC: 

Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 05/01/2019 của Huyện ủy về 

lãnh đạo nhiệm vụ ANTT, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong 

trào TDBVANTQ năm 2018, triển khai kế hoạch ANTT năm 2019 đến các cơ 

quan, ban ngành đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn và chỉ đạo triển khai ra 

dân. 

1. Công tác đảm bảo An ninh chính trị: 

- Chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả 

các kế hoạch đảm bảo ANCT, TTATXH trong các dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng 

của đất nước, địa phương; rà soát bổ sung phương án phòng, chống biểu tình, 

phá rối an ninh, bạo loạn, khủng bố; phương án bảo vệ các mục tiêu, công trình 

trọng điểm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và địa 

phương không để các thế lực thù địch, PĐLV gây cháy nổ, rải từ rơi, viết vẽ 
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khẩu hiệu phản động, kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn, khủng bố xảy ra 

trên địa bàn huyện. Qua đó các lực lượng chức năng đã đấu tranh vô hiệu hóa 

âm mưu, ý đồ hoạt động của tổ chức “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam 

lâm thời”, đặc biệt là hoạt động tác động, móc nối người tham gia, ủng hộ tổ 

chức; hoạt động đăng tải, chia sẻ nội dung thông tin trên không gian mạng 

chống Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối ANTT; chủ động ngăn chặn 

không để tổ chức móc nối, lôi kéo người xuất cảnh tham gia khóa huấn luyện 

“xã hội dân sự”. 

- Các ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức tốt 

công tác nắm tình hình, phối hợp quản lý chặt chẽ người nước ngoài đến địa 

phương, chú ý số người Trung Quốc đến địa phương với danh nghĩa kinh doanh 

hoạt động có liên quan đến xâm phạm ANQG. Qua đó, đã kiểm tra lập biên bản, 

xử lý VPHC 02 trường hợp người Trung Quốc, Philippin vi phạm trên lĩnh vực 

xuất nhập cảnh. Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND của UBND tỉnh về ngăn 

chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng 

biển nước ngoài, UBND huyện đã chỉ đạo tuyên truyền ngư dân các xã khu vực 

biên giới biển không xâm phạm lãnh hải các nước, không vượt biên ra nước 

ngoài trái phép… 

- Công an huyện, Quân sự huyện đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp bảo 

vệ chính trị nội bộ với các Ban xây dựng Đảng đã phối hợp xác minh, trao đổi 

thông tin có liên quan đến tiêu chuẩn chính trị các trường hợp cán bộ công chức 

theo Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về một số vấn đề bảo 

vệ chính trị nội bộ Đảng; tham mưu Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác quản 

lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ với tổ chức, cá nhân có yếu tố 

nước ngoài. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, chấn chỉnh các điểm dịch 

vụ, kinh doanh internet, in ấn, sách báo, băng đĩa… chấp hành các quy định về 

hoạt động trên các lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và báo 

chí xuất bản. 

- Chỉ đạo các ban ngành chức năng phối hợp với chính quyền cơ sở chủ 

động nắm chắc tình hình, các vụ việc phức tạp có liên quan đến tôn giáo, dân 

tộc, khiếu kiện…tham mưu Huyện ủy, BCĐ công tác tôn giáo huyện chỉ đạo 

tăng cường quản lý nhà nước, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp; làm 

tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh không để các thế lực thù địch lợi dụng kích 

động biểu tình, gây rối ANTT, phát sinh “điểm nóng” về ANNT tại địa phương; 

ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động truyền đạo trái phép, tuyên truyền các tà 
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đạo, tình hình khiếu kiện tại Hồ chứa nước Sông Dinh 3, dự án Lạc Việt, Tập 

đoàn địa ốc Alibaba mua đất nông nghiệp lập dự án khu dân cư trái phép tại thôn 

Suối Tứ - Thắng Hải và thôn 4 - Tân Phúc; sinh hoạt, hoạt động truyền đạo trái 

phép tại địa phương. 

- Chỉ đạo các lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp 3 lực lượng theo Nghị định 77/2012/NĐ-CP 

(nay là Nghị định 03/2019/NĐ-CP). Chỉ đạo tham mưu hoàn thành công tác diễn 

tập khu vực phòng thủ cấp xã năm 2019…  

2. Công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội: 

- Tham mưu Huyện ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW 

của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình 

mới; đồng thời xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề công tác Công an 

về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo 

việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội 

phạm, công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm. Chỉ đạo duy trì giao ban 

các cơ quan tố tụng bàn giải quyết các vụ án, vụ việc, tin báo phức tạp, từ đó lựa 

chọn án điểm xét xử để tăng tính răn đe, phòng ngừa tội phạm.  

- Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung điều tra làm rõ 25/29 vụ phạm 

pháp hình sự (trọng án làm rõ 02/02 vụ), đạt tỉ lệ 86,2%, bắt 24 đối tượng gây 

án, thu hồi nhiều tài sản trả cho người bị hại. Triệt phá, ra quyết định xử lý 

VPHC 01 nhóm/04 đối tượng gây thương tích, 02 nhóm/04 đối tượng trộm cắp 

chuyên nghiệp, 01 nhóm/02 đối tượng cho vay lãi nặng. Phối hợp bắt 24/224 đối 

tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, ra quyết định khởi tố 01/09 bị can, đã xử lý 

VPHC 18/179 đối tượng, thu nộp ngân sách trên 300 triệu đồng…Lập hồ sơ đưa 

27 đối tượng ma túy, hình sự  vào diện quản lý theo Nghị định 111/CP, đạt 

110% chỉ tiêu đề ra. Đưa 06 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (đạt 200% 

chỉ tiêu), 01 đối tượng cai nghiện tự nguyện. 

- Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã phát hiện, bắt 38 vụ/53 đối 

tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, đã khởi tố 13/15 bị can, 

xử lý VPHC 25 vụ/36 đối tượng thu nộp ngân sách 27 triệu đồng; triệt phá 01 

điểm trồng cây cần sa trái phép tại xã Tân Đức. Kiểm tra phát hiện, khởi tố 02 

vụ/03 bị can về tội vận chuyển, mua bán hàng cấm, xử lý VPHC 09 vụ/09 đối 

tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu nộp ngân sách số tiền gần 50 triệu 

đồng. Bắt 31 vụ/32 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, đã xử lý VPHC 29 
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vụ/30 đối tượng thu nộp ngân sách số tiền trên 400 triệu đồng. Đoàn kiểm tra 

liên ngành huyện phát hiện, xử lý 14 vụ/13 cơ sở vi phạm VSATTP. 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý điều tra 80 vụ/88 bị can; đã kết thúc 

điều tra 63 vụ/78 bị can, đạt tỷ lệ 79,94%, tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2018; 

tiếp nhận, thụ lý giải quyết 165 tin báo tố giác tội phạm; đã phân loại xử lý 147 

tin, đạt tỷ lệ 89,09%, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tập trung truy bắt, 

vận động đầu thú 07 vụ/15 đối tượng có lệnh truy nã. 

- Thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp được tăng cường. UBND huyện đã 

ban hành kế hoạch triển khai đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo 

dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn và người chấp hành xong án phạt 

tù năm 2019; chỉ đạo công tác bảo vệ an toàn 38 phiên tòa và 05 vụ cưỡng chế 

thi hành án. 

3. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội: 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 161/KH-UBND về triển 

khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư giai 

đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn huyện. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành việc thu 

thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện được 81.529 

phiếu/86.040 nhân khẩu, đạt 94,75%. Lực lượng Công an huyện đã tham mưu 

triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch về quản lý ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện trên lĩnh vực ANTT, PCCC; quản lý thu hồi vũ khí, VLN, CCHT; 

đồng thời đã hướng dẫn Công an các xã, thị trấn giải quyết cư trú cho 3.600 

trường hợp; cấp 4.139 CMND; tiếp nhận bổ sung tàng thư hộ khẩu 2.753 trường 

hợp; hướng dẫn Công an xã Tân Xuân, Tân Hà giải quyết hộ khẩu cho 98 hộ 

khu Dâu Tằm chuyển hộ khẩu về Tân Xuân phù hợp với địa giới hành chính. 

Kiểm tra lưu trú 84 lượt, phát hiện xử lý 47 trường hợp… kiểm tra 73 cơ sở kinh 

doanh đầu tư ngành nghề có điều kiện về ANTT, phát hiện, xử lý 23 trường hợp 

vi phạm, thu nộp trên 50 triệu đồng… Vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, 

CCHT, hung khí tự tạo và pháo; qua đó đã phát hiện 09 vụ/20 đối tượng có hành 

vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ, xử phạt cảnh cáo 14 đối tượng 

chưa đủ tuổi, phạt tiền 06 đối tượng thu nộp ngân sách 13 triệu đồng, thu 02 kg 

tiền chất chế tạo pháo nổ, 11 quả pháo, 01 dây pháo; đã thu hồi 02 súng hơi, 05 

súng hơi cồn tự chế; 23 viên đạn M79, 03 quả đạn pháo 105mm…; xử phạt 02 

trường hợp mua CCHT trái phép với số tiền 30 triệu đồng; tổ chức cho hơn 674 

cơ sở kinh doanh và học sinh các trường THCS, THPT cam kết không mua bán, 
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sử dụng các loại pháo; các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn huyện cam kết 

không mua bán bom, mìn, các bộ phận bom, mìn… 

- Về Công tác đảm bảo trật tự ATGT - trật tự đô thị: Đã tập trung chỉ đạo 

triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm kiểm soát, kéo giảm TNGT mà 

tập trung là biện pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật và phối hợp tuần tra kiểm 

soát. Công an huyện đã huy động lực lượng tổ chức 1.248 ca TTKS đảm bảo 

TTATGT đường bộ, TTCC; phát hiện lập biên bản 6.588 trường hợp vi phạm, 

tạm giữ 252 phương tiện các loại; đến nay đã xử lý hành chính 4.958 trường hợp 

vi phạm, tước quyền sử dụng GPLX 51 trường hợp, nộp ngân sách 

1.506.350.000 đồng; tiếp nhận đăng ký 4.004 xe mô tô các loại… 

4. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: 

- Căn cứ chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã mở hội nghị tổng kết 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 

ra dân. Sau hội nghị tại huyện các xã, thị trấn đã đồng loạt tổ chức hội nghị tổng 

kết và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại địa bàn 10/10 xã, thị trấn với 230 buổi 

có 17.551 người/22.212 hộ tham gia, đạt 79,02%, tăng so với cùng kỳ năm 2018 

(79,02%/78,1%). Đã có 10/10 xã thị trấn; 53/53 thôn, khu phố đăng ký đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về ANTT”. 

- Về công tác xây dựng, củng cố mô hình tự phòng tự quản về ANTT: 

UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức rà soát, củng cố, nhân rộng mô hình tự phòng, 

tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lực lượng Công an huyện đã 

hướng dẫn Công an xã Sông Phan, Tân Đức khảo sát, xây dựng và tổ chức ra 

mắt mô hình Camera an ninh phòng chống tội phạm; mô hình học sinh trường 

THPT Hàm Tân 3 không, 2 biết với ma túy… Chỉ đạo nhân rộng các mô hình 

như: Thôn, khu phố tự quản chống lây lan ma túy (KP2 - Tân Nghĩa; Hội Người 

cao tuổi xã Tân Hà); mô hình Trường học tự quản, phòng chống ma túy (Trường 

THCS Tân Phúc); mô hình Biệt đội an ninh mạng (Trường THPT Đức Tân). 

Đến nay, toàn huyện có tổng số 25 mô hình “tự phòng, tự quản” về ANTT; định 

kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của các mô hình, trong đó một số mô hình 

hoạt động hiệu quả được nhân rộng, như: sơ kết 01 năm mô hình Camera an 

ninh (Tân Nghĩa, Tân Minh, Tân Phúc, Thắng Hải); mô hình ánh sáng an ninh; 

khu dân cư không có tệ nạn ma túy; thôn, khu phố chống lây lan ma túy; khu 

dân cư đảm bảo ATGT; tổ liên gia tự quản (xã Thắng Hải), Xóm đoàn kết (Tân 

Thắng), Chốt đảm bảo ANTT tại địa bàn Ngã ba 46 Tân Nghĩa; sơ kết 01 năm 

thực hiện mô hình điểm của tỉnh “khu dân cư phòng, chống tội phạm, ma túy” 
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tại thôn 1 xã Tân Đức... Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn, nhân rộng  mô 

hình Camera an ninh tại các địa phương còn lại. 

- Về công tác củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã, BVDP: Đã chỉ 

đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở làm tốt công tác tư tưởng cho lực lượng Công an 

xã bán chuyên trách an tâm công tác trong tình hình sắp xếp CBCC; chỉ đạo 

Công an huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về 

đảm nhận chức danh Công an xã, duy trì củng cố hoạt động của 41 đội/205 

thành viên Đội Dân phòng; 442 Tổ nhân dân tự quản; 53 Tổ hòa giải, hoạt động 

góp phần hòa giải nhiều vụ việc, đảm bảo ANTT tại cơ sở.  

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: 

Trong năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, 

tuy nhiên Quốc phòng - An ninh xuất hiện nhiều nhân tố phức tạp mới, ảnh 

hưởng trực tiếp đến ANQG và thực hiện nhiệm vụ ANTT tại địa phương. Các 

thế lực thù địch và phản động tiếp tục có những hoạt động xâm hại đến lợi ích 

quốc gia, dân tộc; tội phạm hình sự diễn biến phức tạp nhưng được sự quan tâm 

lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã tham 

mưu và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp công tác đạt hiệu 

quả; an ninh chính trị được giữ vững ổn định, không để phát sinh điểm nóng; 

trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ án, vụ việc vi phạm trên lĩnh 

vực kinh tế, môi trường, ma túy phát hiện, xử lý kịp thời, đặc biệt đã bắt, xử lý 

nhiều vụ việc, vụ án có tính chất, mức độ vi phạm với quy mô lớn; nâng cao 

chất lượng, hiệu quả các biện pháp quản lý Nhà nước trên lĩnh vực trật tự an 

toàn xã hội; phong trào toàn dân BVANTQ được quan tâm củng cố có nhiều 

chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn 

tại, đó là:  

- Tình hình ANTT còn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình an ninh trong 

tôn giáo, an ninh truyền thông, tranh chấp khiếu kiện đất đai liên quan đến các 

dự án và tác động môi trường; tình hình trộm cắp, tệ nạn ma túy, cờ bạc, khai 

thác khoáng sản trái phép... từng lúc, từng nơi gây bức xúc trong nhân dân.  

- Công tác dự báo, nắm tình hình có lúc chưa sâu; công tác phối kết hợp 

của các ban ngành, đoàn thể với chính quyền cơ sở trong giải quyết các vụ việc 

liên quan đến ANTT có lúc, có mặt chưa tốt. 
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- Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số địa bàn, cơ quan, đơn vị 

còn mang tính hình thức; tác dụng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm còn hạn 

chế. Các mô hình phòng chống tội phạm chưa được cấp ủy, chính quyền cơ sở 

quan tâm, chưa đáp ứng yêu cầu phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. 

* Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trên là:  

- Một số ngành chức năng và chính quyền cơ sở thiếu chủ động trong 

công tác tham mưu đề ra chương trình, kế hoạch, giải pháp hiệu quả đảm bảo 

ANTT ở địa bàn, lĩnh vực được phân công; bị động, lúng túng trong giải quyết 

các vụ việc xảy ra.  

- Công tác phối hợp thực hiện các kế hoạch, nghị quyết liên tịch trên lĩnh 

vực ANTT giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện chưa thường xuyên, 

thiếu đồng bộ. Sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng làm 

nhiệm vụ đảm bảo ANTT có lúc chưa kịp thời. 

- Việc thực hiện chủ trương Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm 

chức danh Công an xã tác động ảnh hưởng đếm tâm tư của lực lượng Công an 

xã đang đảm nhiệm, có tư tưởng sao nhãng, làm việc cầm chừng, có trường hợp 

xin chuyển công tác, xin thôi việc…. 

IV.  ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC ANTT NĂM 2020: 

1. Các ngành, các cấp làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy địa phương 

chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 46/TW,  Kết luận số 86/TW, Chỉ thị số 

48/TW của Bộ Chính trị và các Kế hoạch của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia, công tác phòng, chống 

tội phạm trong tình hình mới, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-

xã hội của địa phương. 

2. Chủ động chỉ đạo nắm chắc tình hình, có kế hoạch, phương án chỉ đạo 

triển khai công tác bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn 

huyện; kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ để trở thành “điểm nóng” 

phức tạp về ANTT. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật 

nhà nước; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và quần 

chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế 

lực thù địch và bọn tội phạm.  

3. Tăng cường chỉ đạo các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, 

nhất là quản lý các hoạt động tôn giáo, quản lý đất đai, khoáng sản, các ngành 
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nghề kinh doanh có điều kiện, các dịch vụ văn hóa, Internet, đảm bảo an toàn an 

ninh thông tin. Tập trung chỉ đạo giải quyết ổn định các vụ việc vi phạm liên 

quan đến tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện đông người, không để các phần tử xấu lợi 

dụng kích động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. 

4. Tiếp tục chỉ đạo các ban ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các 

Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ 

nạn xã hội, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành băng, ổ, 

nhóm, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, ma tuý, chống người thi hành công 

vụ, bảo kê, đòi nợ thuê... 

5. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế 

TNGT và ùn tắc giao thông; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo 

TTATGT, TTCC trên địa bàn huyện.  

6. Tiếp tục tham mưu BCĐ huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 

Chỉ thị 09/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của 

Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quan tâm hướng dẫn chính 

quyền cơ sở củng cố lực lượng Công an xã, xây dựng các mô hình tự quản, tự 

phòng ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, tránh hình thức.  

Trên đây là tình hình, kết quả công tác ANTT năm 2019 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2020. UBND huyện kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- ĐB HĐND huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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