
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hinh phác 

So: JIiS/BC-UBND Quáng Tn, ngày.0 tháng 11 näm 2022 

BAO CÁO 
Cong tác phông, chng ti phtm và vi phm pháp Iut nám 2022 

Thirc hin ni dung, chi.rcing trInh kS'  h9p thir 13 Hti dông nhãn dan tinh 
Khóa VIII, Uy ban nhân dan tinh báo cáo tInh hInh cong tác phông, chông ti 
pham và vi pham pháp 1ut näm 202 trén dja bàn tinh ci the nhii sau: 

I. TINH HINH CHUNG 
Näm 2022, tInh hInh th giâi, khu vrc tip tiic din bin phüc tp nht là 

xung dt quân sir Nga - Ucraina, canh  tranh chien hrçic git:ta các nithc l&n, khó 
kh.n ye kinh té - xã hi phIa bn Lao, diên biên phüc tp cüa djch Covid-19... 
nhttng yêu to trén dã có tác dng tiéu circ den cong tác bão dam an ninh, trt tir, 
dâu tranh phong chông tO! pham, vi pham phap luât trén dia ban Môt sO loai tOi 
phm và vi phm pháp 1ut có xu hu&ng gia tang, tiêm an nhiêu yêu to phirc tap, 
dc bit là ti phm ma tñy, ti phim sir diing cOng ngh cao, vi phm ye xuât, 
nhp cành.. .tInh trng si'r ding mng xA hi, cac diên dan, phtrcmg tintruyên 
thông dê thôi phông, däng tâi thông tin trái chiêu, tuyên truyên til tithng bat man, 
chng dOi, gay chia r, mat doàn két ni b tiêp tic xãy ra, tai nan  giao thông, 
cháy no nhiêu vv hu qua con nghiêm tr9ng. Trwc tInh hInh do, drn9i sir chi dao 
cüa Thuing trirc Tinh üy, Hi dông nhân dan tinh, Uy ban nhân dan tinh dã tp 
trung chi dao  lam tot cOng tác bâo dam an ninh chInh trj, trt tir an toàn xâ hi, 
báo v an toàn các ngày lê ion; phOng, chông djch bnh Covid- 19, gop phân gi 
vng on djnh chInh trj, ph%ic vi nhim vi phc hôi phát triên kinh tê - xâ hi. 

II. KET QUA CONG TAC PHONG CHONG TQI PHJAM 
1. Cong tác bão dam an ninh quôc gia 
1.1. Tp trung lãnh dao,  chi  dao  11rc krçing Cong an thrc hin nghiêm ti'ic 

các chü truong, chInh sách, nghj quyêt, chi thj cüa Dãng, Nba nuOc, Tinhüy, Uy 
ban nhân dan tinh ye cong tác bão dãman ninh quôc gia. Chi do tham muu cap 
üy, chInh quyên dja phuong to chirc triên khai các chñ throng dâu tranh vOi hoat 
dng chông phá cüa các the hrc thu djch, dôi tung chOng dôi chInh trj, khOng 
dê xáy ra tInh trng t tp, biêu tInh gay rOi an ninh, trt tir. Dã to chcrc so kêt 01 
näm thirc hin Ké hoach so 71 /KH-UBND ngày 31/3/2021 cüa UBND tinh ye 
mO dqt cao diem phát dng phong trào toàn dan tham gia phOng, chông ti phm 
và t nan  ma tñy trên tuyên biên giOi Vit Nam - Lao; ké hoach triên khai thrc 
hin Quyet djnh so i 944/QD-TTg ngày 18/11/2021 cüa Thu tuOng ChInh phü 
phe duyt Chuong trInh thirc hin cong tác phOng, chông ti phm trong tInh 
hlnh mOi và Chiën hzçic quôc gia phOng, chOng ti pham giai doan 2016-2025, 
djnh huOng den närn 2030. Tham muu Tinh üy ban hành kê hoach  trien khai 
thirc hin Ket 1un sO 15-KL/TW ngày 30/9/202 1 cüa Ban BI thu ye tiêp tic day 
manh thirc hin Chi thj so 46-CT/TW cüa B ChInh trj v tang cuOng sij lãnh 
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dao cüa Dãng di vi cong tác bâo dam an ninh, trt tr trong tInh hInh mri. Chi 
dao to chüc diên tp khu virc phông thu cap huyn näm 2022 tai  huyn Gio 
Linh, Hãi Lang, Dakrông; din tp phông, chông liit bão, tim kiêm cüu nan tai 
huyn VTnh Linh dat  kêt qua, yeu cau dê ra. 

1.2. Linh virc an ninh dôi ngoi: Chi dao  1irc h.rqng Cong an phôi hcip vâi 
các dan vj lien quan näm tInh hInh triên khai các chiscing trInh, dir an tài trq cña 
các to chIrc phi chmnh phü nixâc ngoài; dâu tranh vài các hoat dng xâm nhp, 
phá hoai; tang ci.r&ng xir 1 tInh trng xuât nhp cãnh trái phép; phông ngüa các 
hoat dng lçii dicing hqp tác dâu tu triên khai các dir an phát triên kinh tê - xâ hi 
trén dja bàn dé lüa dão, xâm phm an ninh quôc gia. 

1.3. Chi dao  xây dimg kê hoach, phtrcing an, triên khai bào v tuyt dôi an 
toàn các m11c tiêu, sir kin chInh trj, kinh té, van hóa, xã hi quan tr9ng và kiêm 
soát tot djch bnh Covid-19, báo ye an toàn 16 doàn lânh dao  Dâng, Nhà nixâc, 
khách quOc tê den thäm và lam vic; 07 sir kin chInh trj, van hóa quan trQng. 
Dc bit, dã bão dam an ninh, trt tir chuôi 16 hoat dng k nirn 50 näm Ngày 
giài phóng tinh Quãng Trj, 50 näm sir kin 81 ngày dêm chiên dâu báo v Thãnh 
cô Quáng Tr, Lê hi Vi Hôa bInh... 

1.4. Chi dao  tang cix&ng cong tác bão v chInh trj ni b, an ninh van hóa, 
tu tuâng. Chi dao  các ngành, dan vj lien quan tang ci.thng cong tác bào v chInh 
trj ni b, phông chng "tir din bin", "tij chuyên boa" trong ni b. Cong tác 
quãn l nhà nu&c ye an ninh trên cac linh virc giáo diic, y tê, lao dng, báo chI, 
van hóa, the thao tiêp ti,ic duc quan tam; phOng ngira, ngän ch.n tInh trng I 
mat bI mt nhà nuâc. Dàng tâi, chia sé 36.546 bài viêt phàn bác các quan diem 
sai trái thu djch; bão dam an ninh trt tii kS'  thi tot nghip THPT näm 2022. 

1.5. Chi do cOng tác báo dam an ninh kinh tê phiic vi triên khai các dir 
an trong diem, các dir an dng 1?c,  các dir an phát triên kinh tê - xä hi, theo dôi 
sat cac van dê phüc tap  phát sinh trong qua trInh thu ht dâu tu. Tiêp tic chi dao 
don doe triên khai thrc hin ké hoach phOng ngira ti pham, vi phmpháp 1u.t 
trên linh virc dat dai, bat dng san, tãi chInh ngân hang. . . bão dam tot an ninh 
kinhtê. 

1.6. Chi dao  xây dirng và triên khai thirc hin các k hoach ye cOng tac dâu 
tranh, phân bác trên khOng gian mng. Triên khai có hiu qua các bin pháp bào 
dam an toàn, an ninh mng, bâo v bI mt nhà nrnc trên khOng gian mng; djnh 
hurng cong tác tuyên truyên, quãn 1 bao chi xuat bàn, bàn tin chuyên ngành, the 
ca s in an bào dam hoat  dng dOng quy djnh. 

1.7. Báo dam an ninE ton giao, dan tc; chi dao  cap uy, chInh quyén giài 
quyêt vic xay dirng cac cong trInh tOn giáo trên dja bàn theo dung quy djnh cüa 
phap lut. Triên khai ké hoach bào dam ANTT Dai  hi Pht giáo tinh nhim k' 
2022-2027, Di Le Pht dan Pht ljch 2566, L hành huang La Vang nam 2022. 
Chi dao  giài quyet các vii vic khiêu kin phuc tap  tOn dpng, vi1 vic mâi phát 
sinh, khOng dê hInh thành diem nóng. 

1.8. Cong tác phOng, chOng djch bnh Covid-19: Tp trung chi dao  thirc hin 
có hiu qua các din chi dao  cua Thu tuàng ChInh phü, Bô Cong an v bão dam an 
ninh, trt tr, phông, chông djch bnh; bão v an toàn các cci s& diu trj trén dja bàn. 

2. Cong tác bão dam trt tij an toãn xã hi 
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2.1. Cong tác d.0 tranh phông chng ti pham v TTXI-I: Chi dao  thic hin 
quyêt lit dçit cao diem tan công, trân ap ti phrn, tp trung vào các tuyên, dja 
bàn trçng diem và các loai  ti phm nguy hiêm nhât là ti phm lien quan den tin 
diing den, ti phm xâm hai  tInh mng, sirc kbóe con ngu?i, xâm phrn sâ h1u, 
dánh bac,  lira dão chiêm dott tài san. Don dôc cac co quan thông tin truyên thông, 
các ban ngành, doàn the tang cixng tuyên truyên trong nhân dan ye am mini, 
phucmg thirc thu doan, hott dng cüa các loai ti phm, các t nan  xâ hi, gop 
phn 4n dng nhân dan chp hành tot du&ng lôi, chInh sách cüa Dâng, pháp lut 
cüa Nhà nrnc, tIch circ tham gia báo dam an ninh, trt tir tti cci sf1. 10 tháng dâu 
näm, co quan Cong an dä tiên hành diêu tra lam rô 233 vil266 vi ye trt tr xã 
hi, bat xr l 356 dôi tuçYng, dat  t lê 87,6%, trong do an rat nghiem tr9ng, dc 
bit nghiêm tr9ng xãy ra 15 vi, d diêu tra lam rö 15 vyll2 dôi tuçmg, dat  t l 
100%; khám phá nhiêu vii an lan tao  dii lun tot trong quân chiing nhân dan. 

Ti phm ye trât tu xã hôi tang 9,5% so vai cüng kS'  näm tnróc, 10 tháng 
dâu näm xay ra 266 v1i vic, lam chét 04 ngithi, bj thucing 101 ngi.rai, thit hai 
tài san han 54 t dông (so vó'i 10 tháng dáu näm 2021, tang 23 vy, tang 01 
ngwô'i chêt, tang 32 ngwô'i ngu'ài bj thuv'ng, thiçt hgi tài san tang 46 1j" dóng,). 
Hoat dông cua cac ba! tôi pham nhât la to! pham bang thorn, boat dông lien 
quan den "tIn dicing den" duqc kiêm chê, ti phm trm cap tài san giâm 22,2% 
so vâi cüng k' nAm 2021. Tuy nhiên, mt so loai ti phm có xu hithng tang 
nhu cithp git tài san (tang 6 vu), xâm hai  tinh diic tré em (tang 6 vii), Co " gay 
thuong tIch (tang 27 vi), 1ra dão chiêm doat tài san vâi giá trj tài san chiêm doat 
lan (han 50 t dông). Nguyen nhân chü yeu cUa ti phm hInh sr xuât phát chü 
yeu tir mâu thuân cá nhân; tInh trang that nghip, thiêu cOng an vic lam sau 
djch Covid- 19; cOng tác phông nglra xà hi, phông ngüa nghip v1i chua thirc sir 
phát buy hiu qua; phrnmg thuc, thu doan cUa các loai ti phm ngày càng tinh 
vi; sir thiêu quan tam, la là, mat cành giác tri.thc nguy Ca bj xâm hai,  xâm pham 
tin mng, siic khóe, tài san cüa mt b phn nguai dan tao  diêu kin cho các loai 
ti pham hoat dng. 

2.2. Cong tác phông, chông ti pham kith te, tham nhQng, si:r d%ing cong 
ngh cao duçic chu tr9ng Ca Vê các bin pháp phông ngüa và diêu tra xi 1)? ti 
pharn.10 tháng dau nam dã phát hin, bat gii 372 vi/369 dôi tuçmg 4n chuyên, 
kinh doanh hang cam, hang nhp 1u, tong giá trj hang hóa thu giü han 14.1 t' 
dOng (tang 159 vi so yâi cüng k' näm 2021), khâi to 47 viiJ52 bj can; xü 1 
hành chInh 308 dôi tuqng, pht tiên hon 4,1 t dông. Kh&i tO 02 viJ03 bj can có 
hành vi lçi diing chac vii, quyén han  khi thi hành cOng vii. Phát hin 07 vii, khai 
to 03 vi/03 dOi tl.rqng có hành vi s1r diing cOng ngh cao dê lüa dão chiêm doat 
tài san. Qua cong tác dáu tranh cho tháy cOng tác quãn l tài chInh, linh vtrc 
quán l dat dai con nhiêu so ha; buôn 1u, gian 1n thuong mai,  yn chuyen trái 
phép hang boa qua biên giai tiêp tVc  din biên phüc tap,  các di tuqng hoat dng 
kin kë han, thuang xuyên thay dôi thu don, phuang thirc boat dng. Mt hang 
vi phm chü yeu là dung kInh, bia, nuçiu ngoi, thuôc là...; tinh trng nv xu 
ngân hang, thanh quyêt toán các ngun kinh phi, cong tác quãn l tài nguyen, 
khoáng san cOn nhiêu bat cap. TOi  pham sfr ditng cOng ngh cao din biên phüc 
tap, phuong thuc, thu doan ngày càng tinh vi, các dOi tuqng trit d igi diing 
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cong ngh thông tin, phizing tin din tir d hot dng, dac  bit là ti phm sir 
ding không gian mng (thông qua các 1rng diing zalo, facebook, app...) dê th%rc 
hin hành vi lüa dão chiêm doat tài san vOi giá trj tài san 1n, gay thit hai  cho 
ngu1i dan và khó kh.n dôi vâi cong tác diêu tra, xi'r 1. 

2.3. Tp trung chi dao  cOng tác phông, chông ti ph.rn, vi phm pháp 1ut 
v môi trumg, tài nguyen, an toàn thirc phâm nhât là van dé hang già, hang kern 
cht hxçmg, v sinh an toàn thirc phâm; cong tác quãn 1 chat thai tai  các khu 
cong nghip, c s san xuât trên dja bàn; hoat dng khai thác cat, sOi, dat lam 
v.t 1iu xay dirng, san lap mat  bang; dâu tranh xir 1 vi pham pháp lut ye bão v 
rirng, bão v dng vt nguy cap, qu hiêm. 10 tháng dâu näm dã phát hin, xir 1 
hành chInh 222 vi/23 to chc/209 dôi tllçlng vi phm pháp 1ut ye môi trung 
(tang 43 vi so vói cüng kS'  näm 2021), phat tiên hcin 1,3 t' dông; khâi to 07 
viiI1 1 bj can. Ti phtm và vi phm pháp 1ut ye mOi tru&ng, tài nguyen, an toãn 
th%rc phâm mac  dü không cO nhng vi vic phüc tap, gay h.0 qua nghiêmtrçng 
nhimg van diên ra các vi ph.m chü yêu nhu khai thác trái phép cat, sOi, dat lam 
vt lieu xây dimg, san lap mat  bang; tInh trng buôn ban, 4n chuyên trái phép 
lam san, dng vt hoang dä; vic mua ban, vn chuyên dng 4t, san phâm dng 
4t (ni tang, siin gà. . .) không rô nguôn gôc xuât xir, không kiêm djch di các 
tinh khác tiêu th có chiêu hithng gia tang. TInh trng 4n hành h thông xü 1, 
xá thai không dat  quy chuân ra môi tru&ng; qua trInh thu gom, 4n chuyên, xü l 
chat thai ran không dting quy djnh diên ra phô biên. 

2.4. Tang cuing cong tác dâu tranh phông, chông ti phm ma tüy: Triên 
khai thirc hin Chi th so 12-CT/TU ngày 25/11/202 1 cüa Ban Thixng vii Tinh üy 
ye tang ci.thng sir lãnh dao  cüa Dáng trong hçp tác phông, chông ma tñy vi ni.rc 
ban Lao. Thành 1p tO lien ngành kiêm soát ma tüy và tiêp ti1c tham mizu HDND 
tinh Dê an nâng cao hiu qua cüa lirc lisqng phông chông ma tüy trên dja bàn tinh 
giai don 2022-2025. Chi dao  quyêt 1it cong tác dâu tranh vfri các di.thng day ti 
pham ma tüy t1r Lao ye Vit Nam, các dja bàn tr9ng diem. 10 tháng dâu näm dã 
phát hin, bat gift 165 viJ253 dôi ti.rçlng mua ban, tang trft, vn chuyên trái phép 
chat ma tüy (giâm 71 vi so vói cüng k' nàm 2021), tang vt thu gift 1,5kg 
heroin; 376.948 viên và han 101 kg ma tüy tong hçip (tang 1,3 kg heroin, 
104.430 vien và 30 kgma tüy tong hçp so vói cüng kS'  näm 2021). 

Qua cOng tác dâu tranh, mac  dñ so vii phát hin thâp han nhi.rng so tang 
vt thu gift ln han so vOi närn 2021, cho thây ti pham ma tüy vn cOn phüc 
tap. Nguôn ma tüy &rçc các dôi tiigng rnua hâu hêt ti Lao, sau do 4n chuyên 
qua biên giói cung cap ye ni dja. Các dôi ttxng vut bien trai phép bang ththng 
tiêu ngach, lçii ding các hoat dng xuât nhp khâu, xuât nhp cãnh dé vn 
chuyên ma tay trái phep vào Vit Nam vói các phtiang thtrc thu doan tinh vi nhu 
cat giau, ngiiy trang ma tñy vao trong ngui, phuong tin, hang hóa, lçii diing 
các ththng mOn lOi ma, cac mOi quan h than tc de câu kêt hoat  dng, trit d 
sft ding cong nghê cao, mang xâ h,i dé giao djch, mua ban và thumg xuyên 
giám sat l%rc luqng chc nàng dê earth báo, trôn tránh nén cOng tác diêu tra, xà 
1 thOi gian qua gap  nhiêu khó khan, chñ yêu giãi quyêt "phân ngçn", bat gift 
các dOi tuçlng 4n chuyên, chua trit xóa, bat gift duçic cac dOi tuqng chü miru, 
cam dâu. TInh trng tii tp sir ding trái phép chat ma tüy tai  các ca sâ kinh 
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doanh có diu kin v an ninh, trt tir tip ti1c din ra vci nhiu di tuçYng tham 
gia. TInh den ngày 14/10/2022, trên dja bàn có 1.528 ngui nghin và ngu1i sir 
diing trái phép chat ma tüy (gom 278 nguYi nghin và 1.254 ngiiâi sü diing trái 
phép chat ma tüy), giám 335 ng1.r&i so vci näm 2021; 103/125 xã, phithng, thj 
trân Co t nan  ma tüy. 

2.5. Cong tác diêu tra, th 1 ti phm: Nâng cao chat lisqng cong tác diéu 
tra, näng hc, trInh d, thüc trách nhim cüa thu trix&ng, phó thu tru&ng ca 
quan diu tra và diu tra viên; tang ci.thng kiêm tra, hithng dan diêu tra, xü 1 ti 
phm nhäm ngän ngüa oan sai, tiêu ciIc. Phôi hçrp cht chë vài các cv quan ni 
chInh trong qua trInh to ting, giãi quyêt các vv an nghiêm tr9ng, cOn vi.râng 
mac... Dã khâi to mâi 420 viiI619 bj can (tang 60 vi so vth cüng kS'  näm 2021); 
dInh chi 15 v11/ 16 bj can (giãm 09 viJ09 bj can so vci cüng k' näm 2021); tam 
dInh chi 46 vI/ 10 bj can (tang 16 vçil09 bj can so v&i cüng kS'  näm 2021), hoàn 
chinh ho so chuyên Vin Kiêm sat dê nghj truy to 386 viJ602 bj can (tAng 37 vii 
so vri cüng k' nAm 2021). Thirc hin có hiu qua Thông tis lien tjch so 
01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, ngày 29/12/2017 
quy djnh vic phi hçip gifta các co quan có thm quyên trong vic th%rc hin 
môt so quy dinh cua Bô luât To tung hinh su näm 2015 ye tiêp nhân, giai quyêt 
to giác, tin báo ye ti pham, kiên nghj khâi to. 10 tháng dâu näm 2022, tôn so 
tin báo, to giác ye ti phm và kiên nghj khâi to phãi giãi quyêt: 560 tin (so cü 
chuyên qua 47 tin; phiic hOi: 14 tin; tiêp nhn môi 499 tin); dA tiêp nhn,thii l 
100% tin báo, to giác ti phm, trong do giài quyêt 455 tin, dat  8 1.3%. BAt, v.n 
dng dâu th 15 dôi tung truy nA (dat 53,6%), trong do có 10 dôi tisng phát 
sinh trong kS', dat 76,9% so vci cüng k' nAm 2021. 

3. Cong tác quãn 1 nba nurcrc v an ninh, trt tir 
3.1. Cong tác quán 1 hành chInh ye trt t1r an toàn xA hi 
Chi dao  triên khai thirc hin Dé an 06/CP và tiêp tic thiic hin các nhim 

vii cüa 02 Dr an Co s& dir lieu quôc gia ye dan ci.r, Dr an san xuât, cap, quán 1 
Can cuc cOng dan (CCCD) và Lut Cutrü nam 2020 trQng tam là triên khai h 
thông djnh danh và xác thirc din tu; ké hoach thu nhn ho so cap CCCD gAn 
chip trên dja bàn và cap tài khoãn djnh danh din tü trong hrc luçing. DA triên 
khai thirc hin 16/25 djch vi cOng thiêt yêu theo D an 06/CP trong do 07/11 
djch vi cong thuc các linh virc cOa 1irc krqng CAND; 9/14 djch v11 cOng thuc 
cac linh virc ngoài ngành CAND; thu nhan  29.192 ho so djnh danh din tü theo 
Dê an 06/CP. COng tác thu thp, cp that  thông tin dan Cu; phuc tra d 1iu duqc 
tAng c.thng, dA thu thp 772.542 phi&i DC01, dat  t l 99,9%; c.p nhat  332.236 
phieu DCO2 qua các mt cong tác; phüc tra lam sach  d lieu 179.676 h, 
727.950 nhân khâu, dat  t' 1 94,6%. 

Chi dao  cOng tác quAn 1 ngi.thi nuic ngoài trên dja bAn, quãn 1 xut nhp 
cânh, phát hin, xü l 369 viJ913 dOi tuang có hành vi xuât, nhap cãnh trái phép. 
Tiêp tc chi dao  và huâng dan COng an co s thirc hin có hiu qua cOng tác vn 
dông toàn,  dan giao np và dâu tranh vi ti phm, vi pham pháp luat ye vU khI, 
vat 1iu nO, cOng cii hO tr và pháo, dA vn dng, thu gom duçic 599 vU khI, vat 
lieu nO, cong cii ho tr các loai gOm 52 khâu sung các loai,  21 vU khI thô so, 11 
viên dan  các  loai,  18,5kg  dan  bi sAt, 1,4kg thuOc n và 05 cOng cii h tr; phát 
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hin 07 vil09 di tuqng vi phm pháp 1ut lien quan ctn vU khI, v.t 1iu nO, cong 
cii h trçl. Vn dng giao np 16 qua pháo, 30 hp pháo no, 71 ông pháo hoa, 76 
ông pháo tir ché; phát hin, bat giU 89 vii/107 dôi tuclng vi phm ye pháo (thng 12 
viJ27 dôi tuçing so vri cüng kS'  näm 2021), tang vt thu giU gôm 596,65 kg pháo, 
2.614 qua pháo, 875 hop,  ông pháo. Thtr&ng xuyên kiêm tra, chân chinh, xfr 1 
nghiêm vi phm lTnh virc kinh doanh có diêu kin ye an ninh, trt tsr, xü 1 75 
trung hçip vi phm, tang 05 tnthng hgp so vi cUng k' näm truâc. 

3.2. Cong tác bão dam trttr an toàn giao thông: Ban An toàn giao thông 
các cap thrc hin có hiu qua ye dam bão trot tir, antoàn giao thông trén các 
tuyên, khu virc din ra 1 hOi,  các ngây l lan; don, dan doàn, duy trI cong tác 
tuân tra, kiêm soát và xir 1 vi phm trt tr an toàn giao thông duing b, duOng 
sat, dix&ng thüy ni dja; phôi hqp cong tác phOng, chông các l°aj  ti phm trên 
các tuyên tr9ng diem. M& các cao diem bâo dam trt tçr an toàn giao thOng, tp 
trung xr 1 vi phm theo các chuyên dé (nong d cOn, tôc dO,  qua tâi...). Thirc 
hin tháng hành dng an toàn giao thông; lam tot cong tác clang k, quãn 1. 
Phát hin, xir l 12.083 tri.räng hçip vi phm, phtt tiên hcm 37 t dông; tixacgiây 
phép lái xe 4.227 tn.r&ng hop, tam  giU 2.655 phuong tin; xi:r 1 vi phm, trân ap 
tOi pham trên các tuyên dtthng trQng diem (phát hin 28 vi vi phm pháp lu.t). 
Cong tác clang k, quán 1 phuong tin duçic thirc hin dung quy djnh. 10 tháng 
dâu näm 2022, tai nan  giao thông xây ra 156 v, lam chêt 84 nguâi, bj thuong 
127 ngi.thi (so vai cñng k' nàm 2021, so vi tai nan  giao thông không tang không 
giám, so nglr1i chêt giãm 02 ngtthi, so nguYi bj thuong tang 05 ngu?i). 

3.3. Cong tác phông cháy, chUa cháy và ciru nan,  thu  hO:  Chi  dao  duy tn 
cong tác thu&ng trirc sn sang phiic vi cong tác phOng cháy chUa cháy và thu 
nn ciru hO.  Thrc hin kê hoach ye cao diem tang cithng cong tác PCCC và 
CNCH dam bào an ninh, trt tr các dip  1, Têt. 10 tháng dâu nãm xáy ra 52 viii 
cháy, lam chêt 01 nguai, bj thuong 01 ngiiai, thit haitài  san hon 7,3 t5 dOng, 
giãm 38 vii (-42%) so vâi cüng k' nàm 2021. Trirc tiêp ciru chQa 46 vii cháy, 
dieu tra lam rO nguyen nhân, 43 vi cháy. So viii tai nan, 5%T cô xáy ra 12 vi (giãm 
07 vii so vâi cUng kS'  näm 2021), to chüc thu nan,  thu hO 12 vii. 

4. Cong tác xây diing phong trào toàn dan bão v an ninh T quc: 
TO chic so ket 01 nãm thrc hin Kê hoach so 71 /KH-UBND ngày 31/3/2021 
cüa UBND tinh ye m& dqt cao diem phát dng phong trào toàn dan tham gia 
phOng, chông tOi  pham và t nan  ma tñy dja bàn tuyên biên giai Vit - Lao; tiôp 
tiic triên khai Kê hoach 71 trong näm 2022 tren 04 dja ban "diem": xà Tn 
Thanh, xã LIa (huyn Huâng HOa), phumg 4, phu?mg Dông Lucing (thành phO 
DOng Ha). Chi dao  lirc hxçing cOng an nhât là COng an xã barn sat co s&, barn 
dan, näm tmnh hInh, triên khai hiu qua các kê hoach phát dng phong trào toàn 
dan bão v ANTQ. Trên Co S rà soát, ch9n Ic)c nhCtng mO hInh hay, tiêu biêu dê 
nhân rng nhUng mO hInh mai phU hop vâi tInh hInh thirc tin a mi khu dan 
cu, thOn, xóm, bàn, lang, don vj. 10 tháng dâu näm, dä xây dirngmai 61 mô 
hmnh phOng, chông tôi pham, dà chuyên hóa 05/09 dja bàn trQng diem phirc tap 
ye ANTI, 1p  01 hO so dua vào tnrOng giáo duOng; 06 hO so dua dOi tuqng yào 
co S cai nghin bat buOc. 
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5. Cong tác thanh tra, kim tra, giãi quyt don thur khiu ni, tI cáo: 
Don doe tiên d diêu tra các v11 an thuc din Ban Thuing vi Tinh Uy quàn 1, 
theo dôi. Chi do Cong an tinh ban hành quy chê phân djnh trách nhim ye vic 
tiêp nh.n, xü 1, tham muu giái quyêt khiêu nai  to cáo, kiên nghj phân ánh. 

6. Cong tác dEji ngoui: Tang cu&ng cong tác trao dôi thông tin, phôi hqp 
tuân tra chung bão v cOt  moe, du?mg biên, phông chông djeh bnh, diêutra, xi:r 
1 kjp thôri các vi vic phüc tp xay ra, qua do that chat tInh doàn kêt, môi quan 
h phôi hcip cong tác. To chüc khanh thành và bàn giao 12 tri si lam vic cho 
cOng an các bàn giáp biên thuOc 02 tinh Savannakhet, Salavan; tham gia hOi 
dam giia Cong an tinh Quàng Trj vOi Cong antinh Champasac (Lao) diên ra tir 
ngày l8dên 20/10/2022 ti tinh Champasac. To chüc các hoat dng k nim 60 
näm thiêt 1p  quan h ngoti giao Vit Nam - Lao, 45 näm k hip dnh hihi nghj 
và hçip tác vâi Cong an 3 tinh Savannakhet, Salavan, Champasac (Lao). 

ifi. MOT SO NIIIEM V  TRQNG TAM NAM 2023 
Vâi mi1c tiêu giU vtng on djnh an ninh chInh trj, tr.t tir an toàn xa hi, 

phiic hôi phát triên kinh tê, báo dam quOc phOng an ninh cüa dja phixcmg, trong 
näm 2023, UBND tinh yêu câu các cap, các ngành can t.p trung thrc hin mOt 
sO nhim vii tr9ng tam sau: 

1. Chü dng näm tInh hInh và thirc hin tot các kê hoach,  phrnmg an báo 
dam an ninh, trt tr các linh vrc, dja bàn trçng diem; bâo v an toàn các ngày lê 
dip cuôi nãm. Triên khai dông bO các bin pháp báo dam an ninh chInh tn nOi 

an ninh thông tin, truyên thông, an ninh kinh tê, bão v bi mt nhà mr&c. 
Tiêp t%lc triên khai kê hoich, phucing an kiêm soát chit ch an ninh mng; dâu 
tranh phán bác, kiêm soát, vO hiu hóa các hOi,  nhóm lien quan den an ninh trén 
không gian mng; ngän chn hoat  dng lçii diing không gian mang dê tuyên 
truyên, kIch dng gay rôi an ninh, trt tir. Tang cil&ng quàn l ngithi nuâc ngoài, 
quãn l xuât nhp cành, chi dio cap üy, chinh quyên xir l các vçi tranh chap 
khiêu kin, không d hInh thành diem nóng ye an ninh, trt tr trên dja bàn. Triên 
khai ke hoach dam bão an ninh trât tu L Noel 2022. 

2. Ma dçit cao diem tan cong trân áp tOi  phm bào y  Tet Dung ljch, 
Nguyen dan Qu' Mao nam 2023. To chüc dâu tranh vth các loai tOi  phm hInh 
si,r, ma tüy, kinh tê, d.c bit là tOi  phm giêt ngithi, cO gay thuing tIch, tOi 
phm xâm hai  tré em; trOm  cap, cuOp, cuàp git tài san; tOi  phm tham nhüng, 
buOn 1.u, gian ln thucing mai, tOi phm cOng ngh cao hoat dng lüa dâo chiêm 
doat tài san qua mng, tOi  phim cO ' gay thirong tIch, dánh bac,  cuOp git, trOm 
cap tài san; tOi  phm ma tüy trén các tuyên, dja bàn trçng diem. Tp trung dâu 
tranh vâi hoat dng vn chuyên, tang trü', kinh doanh hang hóa trái phép, buOn 
ban pháo nO vào djp cuOi näm. Thuc hin ke hoach  dâu tranh, xü 1 yâj eác hành 
vi yj  phm pháp 1ut ye mOi tnrang nhât là v sinh an toàn thirc phâm, khai thác 
khoáng san, tài nguyen thng trái phép... ma cao diem tan cOng, trân áp tOi  phrn 
ma thy trên tuyên biên giai Vit - Lao. 

3. Nâng cao chat hrqng cOng tác diêu tra, xir l an, han  chê an tn djp 
cuOi näm. Dày mnh cOng tác truy bat, vn dng dâu thu dôi tuqng truy nã. Lam 
tot cOng tác tiep nhn, xir l tO giác, tin báo ye tOi  phm, kiên nghj kh&i t& T 
chirc thanh tra, kiêm tra vic chap hành các quy djnh cüa pháp 1ut, các quy ché, 
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quy trinh cong tác, phông ngra sai pham, tiêu circ, birc cung, nhiic hInh trong 
hoat dng diêu tra. Chü trçng cong tác dào tao,  bôi ducng, kin toàn näng lirc 
di ngü trinh sat viên, diêu tra vien dáp ng yêu câu trong tmnh hInh mâi. Bào 
dam tiên d diêu tra, dê nghj truy to, xét xCr các vii an tr9ng diem thuc din Ban 
Thu&ng vi Tinh üy theo dOi, chi dao. 

4. Tiêp t1ic chi dao  thirc hin các nhirn vi trong triên khai 02 Dr an Ci sà 
dü lieu quôc gia ye dan Cu, Dr an san xuât, cap, quãn l c.n cuâc cong dan gän vOi 
Dê an 06 cüa ChInh phü, Lut Cu ti-n näm 2022, tp trung tháo g nhItng khó khàn, 
vu&ng. Tang cizông cong tác quán 1 cu trü, quãn 1 ngui nithc ngoài, quãn 1 sü 
diing vCi khI, vt lieu no, cOng cii h trq, quãn l các ngãnh nghê kinh doanh có 
diêu kin ye an ninh, tr.t tir. Tuân ira kiêm soát giü gin trt tir an toàn giao thông. 
Bô trI 1irc h.rcmg, phuang tin phàng cháy chüa cháy, ciru nin, cüu h. Bào dam 
tuyt dôi an,toàn trai tam giam, các nha t?m  giU. 

5. To chirc Hi nghj tong kêt 15 nàm cong tác xay dirng rnO hInh, nhân 
diên hInh tiên tiên trong phong trào toàn dan bão v an ninh To quôc. Tham muu 
Tinh üy dirthão nghj quyêt, ké hoach ye xây dirng cong an phu&ng dién hInh, 
kiêu mâu ye an ninh tr.t tir và van minh dO thj. Chi dao  tiêp tic triên khai thirc 
hin hiu qua Kê hoach  so 71/KH-UBND ngày 3 1/3/2021 cüa UBND tinh ye 
ma d -t cao diem phát dng phong trào toàn dan tham gia phàng chOng ti pham 
và t nan  ma thy dja bàn tuyên biên giâi Vit - Lao tai  04 dja bàn "diem" thuc 
huyn Hithng Hóa Va thành phô Dông Ha. 

Trên day là ket qua cong tác phông, chông ti pham và vi ph.m pháp lut 
trên dja bàn tinh näm 2022; mt so nhim vi trong tam näm 2023, Uy ban nhân 
dan tinh kinh báo cáo Hi dông nhân tinh theo quy djnh./. .t 

NoinJ:mn: 
- Thtring tnrc 1mb üy; 
- Th.thng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Nôi chInh Tinh üy; 
- Các Dai biêu I-IDND tinh; 
-Ltru:VT,NC. 

TM. UY BAN NHAN DAN 

 

Vö Van Hung 
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