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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân 

thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Vĩnh Châu báo cáo kết quả công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Công tác phòng ngừa xã hội 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu được giữ vững ổn định, tình hình tội 

phạm được kéo giảm, kiềm chế so với cùng kỳ năm 2021, công tác điều tra, truy 

tố luôn đảm bảo đúng trình tự pháp luật, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt 

tội phạm.  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa chính trị, 

văn hóa, xã hội quan trọng như: tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Lễ kỷ 

niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2022); Lễ kỷ niệm 30 năm tái thành lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh 

Sóc Trăng năm 2022… UBND thị xã đã chỉ đạo Công an thị xã thực hiện tốt vai 

trò cơ quan thường trực 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 thị xã Vĩnh Châu, tham 

mưu mở 01 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, kết 

quả tấn công 336/230 đối tượng (đạt tỷ lệ 146%, trong đó tấn công theo danh 

sách đăng ký 230 đối tượng) qua đó góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh, 

trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện; tình hình an ninh, trật tự 

tại cấp cơ sở có những chuyển biến rõ nét, tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của 

quần chúng Nhân dân. 

Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được 

chú trọng thực hiện qua việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, huy động sức mạnh của 

cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm. Tập trung 

tuyên truyền thông qua nhiều kênh thông tin với nhiều hình thức đa dạng, thiết 
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thực, khai thác mặt tích cực của mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền 

được nhanh chóng, hiệu quả. 

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

xuyên được duy trì, lực lượng Công an thị xã phối hợp và tổ chức tuyên truyền, 

vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập 

trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội, nhất là vùng còn khó 

khăn; xây dựng phóng sự, đăng tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, in, 

phát hành tờ rơi, áp phích, duy trì việc nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên 

tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình đảm bảo an 

ninh trật tự trên địa bàn được duy trì, mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình 

“Camera an ninh”, “Thắp sáng đường quê”, “tiếng loa an ninh”, “phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội thông qua mạng xã hội (Zalo)”…  

Về nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm là do tác động của dịch 

bệnh, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng 

trực tiếp đến đời sống, thu nhập của một bộ phận không nhỏ người dân và doanh 

nghiệp, các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phục hồi, tỷ lệ thất nghiệp gia 

tăng kéo theo nhiều vấn đề về an sinh xã hội, tạo ra nhiều điều kiện làm phát sinh 

tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Song song đó, ý thức cảnh giác, chủ 

quan, lơ là của nhiều người cũng là điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi 

phạm tội. 

2. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ 

Trong thời gian qua, Công an thị xã Vĩnh Châu đã làm tốt một số mặt công 

tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB) góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa 

tội phạm trên lĩnh vực an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Đến nay, trên địa bàn thị 

xã chưa phát hiện trường hợp nào hoạt động tội phạm có tổ chức với hình thức 

băng, nhóm. Thực hiện tốt công tác quản lý số người nghiện ma túy, số đối tượng 

có tiền án, tiền sự, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác đưa đối tượng vào cơ 

sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, XỬ LÝ TỘI 

PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Tình hình tội phạm 

- Đánh giá tình hình tội phạm: 

+ Về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia: Thực hiện tốt công tác NVCB, 

chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tốt công tác phòng ngừa, nêu 

cao tinh thần chủ động. Đến nay, các vụ việc phát sinh liên quan đến lĩnh vực an 

ninh quốc gia đều được giải quyết từ ban đầu, chưa có vụ việc nào có dấu hiệu tội 

phạm xảy ra trên địa bàn. 

+ Về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: xảy ra 10 vụ (trong đó, có 04 vụ rất 

nghiêm trọng), đã làm rõ 09 vụ - 28 đối tượng (đạt 90%), so với cùng kỳ năm 

trước giảm 07 vụ (10/17). Hình thức xử lý: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị 

xã đã ra quyết định khởi tố 04 vụ - 06 bị can, chuyển Văn phòng Cơ quan Cảnh sát 
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điều tra - Công an tỉnh Sóc Trăng 03 vụ - 04 đối tượng và tiếp tục điều tra, làm rõ 

các vụ còn lại. Tội phạm xâm phạm quyền sở hữu vẫn chiếm phần lớn trong tổng 

số các vụ phạm pháp hình sự (03/10 vụ, chiếm 30%). Đối tượng thực hiện hành vi 

phạm tội ngày càng có xu hướng trẻ hóa (đa số nằm ở độ tuổi từ đủ 18 đến dưới 

30). Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ngày càng manh động, liều lĩnh, 

phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đối với các đối tượng trộm cắp tài sản 

thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các chủ sở hữu để thực hiện hành vi 

phạm tội, các đối tượng có sự theo dõi, nắm quy luật sinh hoạt của chủ sở hữu 

đồng thời chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện để tẩu tán tài sản nhanh chóng.  

+ Về tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, buôn lậu: Triệt 

phá 01 vụ -  02 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, 

so với cùng kỳ năm 2021 giảm 03 vụ - 03 đối tượng. Tang vật thu giữ: 150 bao 

thuốc lá (Jet 150 bao). Hình thức xử lý: ra quyết định xử phạt hành chính 01 vụ - 

01 đối tượng với số tiền 7.500.000 đồng và giáo dục, nhắc nhỡ đối tượng còn lại.  

+ Về tội phạm sử dụng công nghệ cao: Thời gian qua, chưa phát hiện vụ 

việc nào có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao xảy ra trên địa bàn. 

+ Về tội phạm về môi trường: Kiểm tra trên lĩnh vực môi trường tại 11 cơ 

sở, so với cùng kỳ năm 2021 không tăng giảm. Qua kiểm tra, phát hiện 10 cơ sở vi 

phạm (lỗi cụ thể: Xả nước thải ra môi trường chưa qua xử lý, không có hệ thống xử 

lý nước thải, không niêm yết hạn sử dụng trên sản phẩm…). Hình thức xử lý: ra 

quyết định xử phạt hành chính 02 cơ sở với số tiền 19.500.000 đồng, giáo dục, 

nhắc nhở và đề nghị các chủ cơ sở khắc phục sai phạm 06 cơ sở và đang củng cố 

hồ sơ xử lý đối với 01 cơ sở. Chuyển 01 trường hợp còn lại đến Phòng Cảnh sát 

môi trường - Công an tỉnh Sóc Trăng thụ lý theo thẩm quyền.  

+ Về tội phạm về ma túy: Triệt phá 07 vụ - 22 đối tượng có hành vi tàng trữ, 

mua bán trái phép chất ma túy, so với cùng kỳ năm 2021 không tăng giảm. Hình 

thức xử lý: khởi tố 06 vụ - 07 bị can, củng cố hồ sơ xử lý 01 vụ - 02 đối tượng. 

- Tình hình tai nạn giao thông đường bộ, giao thông đường thủy, va chạm 

giao thông: tai nạn giao thông đường thủy: không xảy ra, so với cùng kỳ năm 2021 

không tăng giảm; tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 06 vụ. Hậu quả: 05 người 

chết, 09 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 28.000.000 đồng, so với cùng 

kỳ năm 2021 giảm 04 vụ, 06 người chết, tăng 04 người bị thương. Nguyên nhân: 

điều khiển xe không đúng phần đường quy định,... Hình thức xử lý: đang củng cố 

hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Va chạm giao thông: xảy ra 01 vụ. Hậu quả: 

làm 01 người bị thương, thiệt hại tài sản 4.000.000 đồng, so với cùng kỳ năm trước 

không tăng giảm. Nguyên nhân: Đang xác minh. 

 2. Công tác điều tra, xử lý tội phạm 

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

khởi tố được thực hiện đúng theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số tố 

giác, tin báo thụ lý là 93 tin, đã giải quyết 46/93 tố giác, tin báo về tội phạm và 

kiến nghị khởi tố, đạt tỷ lệ 49,5%.  
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 - Từ đầu năm đến nay, xảy ra 10 vụ (trong đó, có 04 vụ rất nghiêm trọng), 

đã làm rõ 09 vụ - 28 đối tượng (đạt 90%), so với cùng kỳ năm trước giảm 07 vụ 

(10/17). Hình thức xử lý: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã ra quyết 

định khởi tố 04 vụ - 06 bị can, chuyển Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - 

Công an tỉnh Sóc Trăng 03 vụ - 04 đối tượng và tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ còn 

lại. Đánh giá thực trạng chấp hành pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội 

phạm, nhất là việc chấp hành các quy định, cụ thể: 

- Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: 

Công an thị xã luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đến nay chưa để xảy ra tình trạng 

tồn đọng, kéo dài hoặc gây oan sai. 

- Số vụ án phải kéo dài thời hạn điều tra: 08 vụ - 08 bị can, nguyên nhân: do 

vụ án có tính chất phức tạp cần phải gia hạn điều tra, chưa có kết luận giám định. 

Phục hồi điều tra 04 vụ - 04 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có 

vụ án phục hồi điều tra sau khi hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra. 

- Kết quả công tác truy nã: Tổng số đối tượng truy nã trong kỳ là 17 đối 

tượng (trong đó phát sinh mới 05 đối tượng), bắt và vận động đầu thú 06 đối 

tượng, thanh loại 00 đối tượng hiện còn 11 đối tượng. Tiếp tục tiến hành xác 

minh thông tin, mối quan hệ và vận động thân nhân của các đối tượng có quyết 

định truy nã. 

- Việc áp dụng biện pháp tạm giam: thời gian qua, đã áp dụng biện pháp tạm 

giam đối với 38 bị can; việc áp dụng biện pháp tạm giam được thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật, không có đối tượng bị tạm giam quá hạn, không có đối 

tượng bị tạm giam chuyển sang áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, không có đối 

tượng Viện kiểm sát không phê chuẩn quyết định tạm giam, quyết định gia hạn tạm 

giam, quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn. 

 - Chế độ tạm giữ, tạm giam: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về 

tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; đảm bảo các chế độ, chính sách cho can 

phạm, phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật. 

- Việc cấp giấy chứng nhận bào chữa cho người bào chữa của Cơ quan điều 

tra luôn đúng và kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bào chữa theo quy định 

của pháp luật, đảm bảo quyền lợi được bào chữa của bị can. Đồng thời, luôn tạo 

điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia các vụ án theo đúng quy định của pháp 

luật, trong đó có việc trưng cầu luật sư bào chữa cho bị can theo đúng quy định 

của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 trong trường hợp bắt buộc phải có người 

bào chữa. 

- Công tác tiếp nhận và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cơ 

quan, tổ chức về việc điều tra, xử lý các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã: tiếp nhận 02 đơn khiếu nại, đã giải quyết 02 

đơn. Hình thức: bác đơn do khiếu nại sai. 

 Trong quá trình điều tra xử lý tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
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thị xã Vĩnh Châu luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật, các quy định của  

Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, không để xảy ra bức cung, nhục hình, bị can tự 

tử trong Nhà tạm giữ. Đối với những vụ án đang thụ lý, từng điều tra viên, cán bộ 

điều tra luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng điều tra, kết thúc vụ án 

chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát đề nghị truy tố theo đúng quy định của pháp luật, 

không bỏ lọt tội phạm, không khởi tố oan người vô tội. Duy trì tốt mối quan hệ 

phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân trong quá trình 

giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; đối với những tin báo, vụ án phức tạp tiến 

hành họp liên ngành để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quá trình thu thập 

tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của người thực hiện hành vi phạm 

tội. Thường xuyên làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng điều tra viên 

và cán bộ điều tra trong Công an thị xã, không để xảy ra tình trạng quan liêu, hách 

dịch, nhũng nhiễu người dân, từ đó tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân 

trên địa bàn.  

3. Công tác xử lý vi phạm hành chính 

 - Lĩnh vực trật tự xã hội: 

 + Triệt phá 46 điểm tệ nạn, bắt quả tang 251 đối tượng, so với cùng kỳ năm 

2021, giảm 05 vụ - 31 đối tượng. Hình thức xử lý: ra quyết định xử phạt hành 

chính 162 đối tượng với tổng số tiền 305.050.000 đồng, giáo dục, cam kết 66 đối 

tượng và đang củng cố hồ sơ để xử lý các vụ còn lại. 

 + Ra quyết định xử phạt hành chính  01 vụ - 01 đối tượng về hành vi Tàng 

trữ trái phép thuốc lá điếu nhập lậu với số tiền 7.500.000 đồng (đã báo ở trên). 

 + Xử phạt 19 trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 

22.875.000 đồng, so với cùng kỳ giảm 20 trường hợp (19/39). 

- Lĩnh vực giao thông: Xử phạt 504 trường hợp với số tiền 747.267.000 

đồng, so với cùng kỳ giảm 573 trường hợp (504/1.077). 

 - Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự: ra 

quyết định xử phạt hành chính 08 cơ sở với tổng số tiền 53.750.000 đồng, so với 

cùng kỳ giảm 20 cơ sở (08/28). 

 Ngoài ra, Công an thị xã cũng lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính, cụ thể: 

 - Giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 20 trường hợp, so với cùng kỳ không 

tăng giảm (20/20). 

 - Đưa đi cai nghiện bắt buộc: 11 trường hợp, so với cùng kỳ tăng 01 trường 

hợp (11/10). 

- Hỗ trợ đi cơ sở cai nghiện tự nguyện: không, so với cùng kỳ không tăng 

giảm (00/00). 

- Đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc: không, so với cùng 

kỳ không tăng giảm (00/00). 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Thường trực Thị ủy, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

trên địa bàn thị xã trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, 

quan trọng; công tác điều tra thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.  

Công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương được thực hiện 

thường xuyên, liên tục. 

2. Hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

Tình hình tội phạm vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, nhất là hình 

sự, ma túy… 

Nhiều giải pháp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm đã được triển khai 

thực hiện nhưng hiệu quả từng lúc chưa cao. 

2.2. Nguyên nhân 

Tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tồn tại, nhiều bộ phận 

thanh niên thất nghiệp, nhiều hộ gia đình chưa phục hồi kinh tế; trên địa bàn thị xã 

còn nhiều công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đang tiến hành thi công 

nhưng công tác hỗ trợ, đền bù giữa nhà đầu tư và hộ dân chưa đảm bảo dẫn đến 

việc dễ xảy ra mâu thuẫn… tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. 

Địa bàn tương đối rộng, về thành phần kinh tế, trình độ dân trí không đồng 

đều, bên cạnh đó lực lượng tham gia công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm 

còn mỏng dẫn đến việc triển khai thực hiện các biện pháp công tác chưa đạt hiệu 

quả cao. 

Công tác nắm, dự báo tình hình có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhiều mâu thuẫn 

phát sinh trong nội bộ Nhân dân chưa được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, mâu 

thuẫn cá nhân, bộc phát trong sinh hoạt hằng ngày… là nguyên nhân dẫn đến các 

hành vi phạm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe rất khó phòng ngừa, đấu tranh… 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Thường xuyên tiến hành sơ kết kết quả thực hiện công tác đấu tranh, phòng 

chống tội phạm để kịp thời đánh giá, tổng hợp, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và trao đổi những cách làm hiệu quả giữa các 

đơn vị, địa phương.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Dự báo tình hình có ảnh hưởng, tác động đến công tác phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2022 

 Trong thời gian tới, tình hình chính trị thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến tình 

hình an ninh quốc gia tại Việt Nam, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, đặc 
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biệt là số đối tượng thuộc các hội nhóm KKK sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động 

nhằm chống phá Việt Nam, các diễn biến trên ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến 

tình hình an ninh chính trị trong nước nói chung và địa bàn Vĩnh Châu nói riêng. 

Tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương tiếp tục có những bước phát triển, 

cải thiện đời sống người dân, nhưng cũng phát sinh nhiều thách thức, tình hình tội 

phạm sẽ còn diễn biến phức tạp dưới tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, 

sự bùng nổ, phát triển của mạng xã hội; lợi dụng việc cố gắng phục hồi kinh tế 

của địa phương, các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật sẽ có chiều hướng 

gia tăng. 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 

2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 

tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; gắn kết chặt chẽ công 

tác phòng, chống tội phạm với thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã 

hội và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

 - Tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật; nghiên cứu triển khai các loại hình tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật, vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm 

qua mạng xã hội (Zalo, Facebook...). 

 - Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị 

khởi tố và các khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác hòa giải từ cơ sở, nhằm giải 

quyết ngay những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân; hạn chế đến mức 

thấp nhất việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và phát sinh tội phạm do nguyên nhân 

xã hội gây ra.  

- Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tập 

trung đấu tranh mạnh với tội phạm lợi dụng thiên tai, dịch bệnh; tội phạm về ma 

túy; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về môi trường; tội phạm 

liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh đa cấp, tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, 

nhân phẩm, danh dự con người, tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các 

lĩnh vực; khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân 

với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội và phòng, chống tội phạm. Tăng cường kiểm tra, chấn 

chỉnh công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý học sinh, sinh 

viên, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và công 

tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, tập trung vào các loại hình kinh doanh 

dịch vụ cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, karaoke, dịch vụ Internet...; vận 

động Nhân dân tham gia phát hiện, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 



8 
 

 
 

hỗ trợ; làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục phấn đấu giảm 

tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong 

điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; thường xuyên thống nhất chọn các vụ có 

tính chất phức tạp, nghiêm trọng, được dư luận quan tâm để đưa ra xét xử án điểm; 

chọn một số vụ xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng 

ngừa chung. 

Trên đây là tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu trình kỳ họp 

thứ 6 Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

  
Nơi nhận: 
- Công an tỉnh Sóc Trăng; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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