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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm,  

vi phạm pháp luật năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

 

I. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ 

1. Tình hình liên quan đến an ninh quốc gia 

- Tình hình tranh chấp, khiếu kiện ở một số địa phương vẫn còn xảy ra, 

chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng bố trí tái định 

cư, ô nhiễm môi trường nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, dẫn đến tập trung 

đông người, cản trở, phản đối việc thi công của các dự án; 

- Tình hình an ninh tuyến biên giới đất liền với tỉnh Sê Kông (Lào) cơ bản 

ổn định; trên tuyến biển, phát hiện một số tàu cá Trung Quốc hoạt động trong 

vùng lãnh hải và vùng biển của tỉnh để khai thác hải sản trái phép; Trung Quốc 

tiếp tục duy trì số lượng lớn tàu cá trên vùng biển Hoàng Sa và ngày càng lấn 

sâu vào vùng biển của nước ta; trong đó có vùng biển Quảng Nam; xảy ra 01 vụ 

tàu cá ngư dân Quảng Nam bị tàu nước ngoài xua đuổi, khống chế; 

- Trong năm, có 321 đoàn nước ngoài, 1.391.690 lượt người nước ngoài 

đến hoạt động, lưu trú, thăm thân trên địa bàn tỉnh; qua công tác theo dõi, phát 

hiện một số tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng hoạt động nhân đạo để tiếp 

xúc hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho các đối tượng chính trị, cơ sở tôn giáo; một 

số tổ chức hoạt động có biểu hiện không minh bạch về tổ chức, con người và tài 

chính. 

2. Tình hình trật tự an toàn xã hội   

Năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được 

kiềm chế, kéo giảm, tuy nhiên có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, cụ thể: 

- Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: Xảy ra 582 vụ phạm pháp hình sự 

(so với cùng kỳ năm 2018 giảm 104 vụ, tỷ lệ 15,16%, vượt 12,16% so với chỉ 

tiêu của Bộ Công an giao), chết 18 người, bị thương 136 người, mất 16,885 tỷ 

đồng, 527,5 lượng vàng và nhiều tài sản có giá trị khác; 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tham nhũng, chức vụ, trật 

tự quản lý kinh tế: Phát hiện 368 vụ 356 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2018 

giảm 50 vụ 65 đối tượng), gồm: 04 vụ 12 đối tượng phạm tội tham nhũng, chức 
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vụ; 89 vụ 86 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực thương mại; 110 vụ 71 đối tượng 

vi phạm trên lĩnh vực lâm sản; 165 vụ 187 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực 

khoáng sản; 

- Tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về môi trường: Phát hiện 125 vụ 

102 đối tượng vi phạm (so với cùng kỳ năm 2018 tăng 37 vụ 08 đối tượng), 

gồm: 41 vụ 41 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực an toàn thực phẩm; 42 vụ 42 đối 

tượng về hành vi xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý; 25 vụ 02 đối tượng hủy 

hoại rừng; 04 vụ 04 đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, 

quý hiếm; vi phạm khác 13 vụ 13 đối tượng; 

- Tội phạm và tệ nạn ma túy: Phát hiện, bắt giữ 118 vụ 153 đối tượng 

phạm tội về ma túy (so với cùng kỳ năm 2018 phát hiện tăng 41 vụ 19 đối 

tượng); 319 vụ 844 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện có 

2.246 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý (tăng 324 đối tượng so với đầu năm); 

166/244 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; 

- Phát hiện 319 vụ 1.679 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc (giảm 

46 vụ 233 đối tượng so với cùng kỳ năm 2018), thu giữ 3,633 tỷ đồng, 214 xe 

máy, 160 điện thoại di động và các tang vật khác có liên quan; trong đó, triệt 

xóa 06 vụ 23 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet với số 

tiền trên 120 tỷ đồng; 

- Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 183 vụ, chết 143 người, bị thương 

102 người (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 10 vụ, tỷ lệ 5,46%; tăng 05 người 

chết, tỷ lệ 5,15%; giảm 08 người bị thương, tỷ lệ 7,27%), tài sản thiệt hại 

khoảng 493 đồng; 

- Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 05 vụ, chết 04 người, bị thương 01 

người (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 01 vụ, tỷ lệ 16,67%; số người chết, bị 

thương không tăng không giảm). Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra 

(so với cùng kỳ năm 2018 không tăng không giảm); 

- Tình hình cháy, nổ: Xảy ra 20 vụ cháy khu vực dân sự, chết 01 người, 

thiệt hại ước tính 7,9 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 16 vụ, số người 

chết không tăng không giảm, thiệt hại về tài sản giảm 24,4 tỷ đồng); 22 vụ cháy 

rừng, thiệt hại 330,78 ha rừng (so với cùng kỳ năm 2018 tăng 16 vụ, thiệt hại 

tăng 255,9 ha rừng); 01 vụ nổ, chết 01 người (so với cùng kỳ năm 2018, số vụ 

không tăng, không giảm, tăng 01 người chết, giảm 02 người bị thương); 

- Phát hiện, bắt giữ 08 vụ 26 đối tượng mua bán dâm (giảm 08 vụ 09 đối 

tượng so với cùng kỳ năm 2018). 
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II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 

Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức 

tạp, tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trong năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an 

tỉnh tham mưu và phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai 

thực hiện nhiều nội dung công tác góp phần đảm bảo an ninh, trật tự của địa 

phương, cụ thể: 

1. Tăng cường nắm tình hình, chủ động thực hiện các biện pháp công 

tác đảm bảo an ninh quốc gia 

- Tổ chức triển khai bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn; đảm bảo tốt 

an ninh trật tự hơn 50 sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 

trên địa bàn tỉnh; 56 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến 

thăm và làm việc; các mục tiêu quan trọng, khu vui chơi, giải trí không để xảy ra 

tình huống bị động, bất ngờ. Chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, 

xử lý các vụ việc phức tạp, không để xảy ra các hoạt động tập trung đông người 

phá rối an ninh, biểu tình, bạo loạn. Đã giải quyết ổn định 19 vụ tranh chấp 

khiếu kiện; 04 vụ đình công, lãn công góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật 

tự trên địa bàn tỉnh; 

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. 

Tổ chức kiểm tra các trang web, cổng thông tin điện tử có lỗi, lỗ hổng bảo mật 

tại 06 địa phương (UBND thị xã Điện Bàn, các huyện Duy Xuyên, Nông Sơn, 

Hiệp Đức, Phú Ninh, Núi Thành). Ban hành kế hoạch thực hiện tốt các giải pháp 

đảm bảo an ninh kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự tại các dự án, khu, cụm công 

nghiệp kinh tế trọng điểm; 

- Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhiều hoạt động sai phạm của các cá 

nhân, tổ chức nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hướng dẫn, 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cho các cơ quan, ban, ngành 

liên quan và Nhân dân khi tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài; 

- Tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 

Quảng Nam năm 2019 và tổ chức thực binh phương án phòng chống tập trung 

đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn. Phát huy vai trò thường trực Ban 

Chỉ đạo về Nhân quyền; Ban chỉ đạo phòng chống tập trung phá rối an ninh, trật 

tự, bạo loạn, khủng bố và khẩn nguy hàng không tỉnh ban hành Phương án xử lý 

các tình huống tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố 

trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát biển 

thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc 

gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị 
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định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Hướng dẫn và tổ chức diễn tập khu vực 

phòng thủ tại 04 địa phương (Tam Kỳ, Núi Thành, Nam Giang, Đông Giang); 

- Triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại với Ủy ban chính quyền, Sở 

An ninh tỉnh Sê Kông (Lào) trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự 

tuyến biên giới. Tổ chức Hội nghị giao ban thường niên năm 2019 giữa Công an 

tỉnh Quảng Nam và Sở An ninh Sê Kông (Lào); các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, 

tặng quà, tiếp xúc tranh thủ đối với các đồng chí lãnh đạo chính quyền Bạn, Sở 

An ninh tỉnh Sê Kông (Lào) khi qua Việt Nam công tác, học tập và khám, chữa 

bệnh; phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức lớp đào tạo tiếng Việt cho 

cán bộ chiến sỹ Sở An ninh tỉnh Sê Kông (Lào). 

2. Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý các vi phạm pháp 

luật để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội  

a) Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

Lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức Lễ ra 

quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và tổ chức thực hiện 05 đợt cao điểm theo chuyên đề 

về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; 

kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, 

phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; tấn công, trấn 

áp tội phạm mua bán người; rà soát, truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối 

tượng truy nã và đợt cao điểm nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy” 

năm 2019; 

Các lực lượng chức năng đã tập trung lực lượng thực hiện đồng bộ các 

biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm 

và hành vi vi phạm pháp luật, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Kỷ Hợi 2019, các ngày Lễ 30/4, Quốc khánh 2/9; tăng cường công tác tuần 

tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, công tác trực ban, trực chiến, bảo đảm 

giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến an ninh trật tự. Trên 

từng lĩnh vực công tác đạt được những kết quả như sau:  

- Lực lượng điều tra Công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 474/582 vụ 

phạm pháp hình sự (tỷ lệ 81,44%, vượt 4,44% so với chỉ tiêu của Bộ), làm rõ 

501 đối tượng, bắt 182 đối tượng, thu hồi 457 lượng vàng tây, hơn 1,7 tỷ đồng, 

52kg thuốc nổ, 07 tấn Cyanua, 38 xe máy và một số tài sản có giá trị khác. Khởi 

tố 67 vụ 302 bị can về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; 02 vụ 02 bị can về 

tội chứa mại dâm. Phối hợp với các ngành liên quan lập hồ sơ đưa 01 đối tượng 

vào Trường Giáo dưỡng, 02 đối tượng vào Cơ sở giáo dục bắt buộc và 128 đối 

tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 



 5 

- Lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy khởi tố điều 

tra 118 vụ 153 bị can phạm tội về ma túy. Đáng chú ý, đã tổ chức ra quân thực 

hiện hiệu quả đợt cao điểm “Kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh ngành nghề 

có điều kiện về an ninh trật tự, phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp 

luật về ma túy”; qua đó, tổ chức hơn 250 lượt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh 

ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện, bắt giữ 22 vụ 244 đối 

tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán karaoke, nhà nghỉ. Thực 

hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa 158 đối tượng vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật, nhất là các vi phạm về hủy hoại rừng, vi phạm các quy định về 

bảo vệ động vật nguy cấp quý, hiếm, vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ 

rừng và lâm sản, khai thác khoáng sản trái phép,… Qua đó, các lực lượng chức 

năng đã khởi tố điều tra 70 vụ 52 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, kinh 

tế, môi trường. Tổ chức 114 đợt truy quét, phá hủy 85 lán trại, 166 máy móc các 

loại, 7.440m2 bạt, 11.050m ống nước và đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực 

khai thác khoáng sản trái phép, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn. 

- Phối hợp với Viểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh ban hành 

“Thư kêu gọi người đang bị truy nã ra đầu thú” dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 

2019; tổ chức bắt, vận động đầu thú, thanh loại 44 đối tượng truy nã; 

- Cơ quan điều tra các cấp tập trung xác minh, điều tra 1.237/1.346 tin 

báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố (tỷ lệ 91,90%). Công tác điều tra, xử 

lý tội phạm đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục 

hình; các vụ án nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm được tập trung điều tra, 

làm rõ kịp thời. Cơ quan Cảnh sát điều tra toàn tỉnh bắt giam, giữ 445 vụ 732 

đối tượng. Thụ lý điều tra 1.141 vụ 1.495 bị can. Kết thúc điều tra chuyển Viện 

Kiểm sát đề nghị truy tố 622 vụ 1.139 bị can. 

b) Công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 

UBND tỉnh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa 

phương thực hiện nghiêm túc Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn thi hành. Qua đó, các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh 

đã phát hiện, xử lý 34.220 trường hợp vi phạm hành chính trên các lĩnh vực, xử 

phạt 41,732 tỷ đồng. Cụ thể: 

- Lực lượng Công an phát hiện, xử lý 29.751 trường hợp vi phạm, phạt 

31,05 tỷ đồng và truy thu, tịch thu tài sản trị giá khoảng 6,73 tỷ đồng. Trong đó: 

78 trường hợp vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, phạt 603 triệu đồng; 

381 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh tế và môi trường, phạt 5,95 tỷ đồng, 

truy thu và tịch thu tang vật trị giá 6,73 tỷ đồng; 844 trường hợp sử dụng ma túy 
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trái phép, phạt 663 triệu đồng; 1.235 trường hợp về hành vi đánh bạc, tổ chức 

đánh bạc, phạt 1,9 tỷ đồng; 18 trường hợp về hành vi mua bán dâm, phạt 8,5 

triệu đồng; 914 trường hợp vi phạm các quy định trên lĩnh vực quản lý hành 

chính về an ninh trật tự, phạt 687 triệu đồng; 25 trường hợp vi phạm các quy 

định về an toàn phòng cháy chữa cháy, phạt 173 triệu đồng; 25.608 trường hợp 

vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 20,141 tỷ đồng; 

- Thanh tra Tài nguyên và Môi trường phát hiện, xử lý 20 trường hợp vi 

phạm trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phạt 1,592 tỷ đồng; 

- Lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải phát hiện, xử lý 480 trường hợp 

vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông vận tải, phạt 1,711 tỷ đồng; 

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hiện, xử lý 97 trường hợp vi 

phạm hành chính trên các lĩnh vực Văn hóa, quảng cáo, du lịch và thể thao, phạt 

703,85 triệu đồng; 

- Lực lượng Thanh tra Thuế phát hiện, xử lý 842 trường hợp vi phạm 

hành chính về thuế, phạt 45,586 tỷ đồng; 

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát hiện, xử lý 227 trường 

hợp vi phạm trên các lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi và thú y, trồng trọt, 

bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, phạt 2,426 tỷ đồng; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện, xử lý 2.736 trường hợp vi phạm 

về các hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, buôn lậu, gian lận 

thương mại, phạt 3,632 tỷ đồng; 

- Cục Hải quan tỉnh phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 63 trường 

hợp, phạt 1,863 tỷ đồng; 

- Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 phát hiện, xử lý 04 trường hợp trên lĩnh 

vực thương mại, phạt 160 triệu đồng. 

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần phòng, chống tội phạm 

Các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện hiệu 

quả Chỉ thị, Đề án về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 

công tác dân vận, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, tuyên truyền phổ biến pháp luật ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an 

ninh trật tự, các cơ quan, đơn vị, trường học... Phối hợp các lực lượng chức năng 

xây dựng mới 08 loại 33 mô hình tại 18 xã, phường, 13 cơ sở thờ tự và 02 

trường học; nhân rộng 07 loại với 35 mô hình tại 35 xã, thị trấn. Hiện trên địa 

bàn tỉnh có 92 loại 1.277 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự. 

Mở 09 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, dân phòng, 
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bảo vệ dân phố và bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức phát động phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phổ biến pháp luật với 63.396 

lượt người tham dự. 

d) Công tác bố trí Công an chính quy về cấp xã 

Thực hiện Công văn số 3422/BCA-X01, ngày 25/12/2018 của Bộ Công 

an; Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các 

chức danh Công an xã, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tập trung hướng dẫn 

Công an các địa phương xây dựng 18 Đề án bố trí Công an chính quy về đảm 

nhiệm chức danh Công an xã. Hiện nay, Công an tỉnh đã bố trí 87 cán bộ Công 

an chính quy tại 33 xã (có 08 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự); qua 

triển khai hầu hết cán bộ chiến sỹ luôn yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn 

thành tốt nhiệm vụ; tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn từ khi có lực lượng 

Công an chính quy được giữ vững, nhiều mặt công tác Công an có diễn biến tích 

cực, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Về lộ trình dự kiến điều động Công an chính quy đảm nhiệm các 

chức danh Công an xã: 

Giai đoạn từ nay đến ngày 31/12/2020: 

+ Đối với 26/34 xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự và 01 xã thuộc 

trung tâm hành chính huyện chưa bố trí Công an chính quy: Điều động, bố trí 

Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; số lượng điều động: 

Từ 103 đến 138 Công an chính quy; 

+ Đối với 02/12 thị trấn chưa bố trí Công an chính quy: Báo cáo Bộ Công 

an cho triển khai Công an chính quy; số lượng 02 Trưởng, 02 Phó và 08 Công 

an viên. 

+ Đối với các xã còn lại, Giám đốc Công an tỉnh sẽ điều động cán bộ 

Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; số lượng bố trí tùy 

tình hình thực tế ở địa phương (mỗi đơn vị từ 01 đến 03 Công an chính quy).  

Giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021: Điều động, bố trí 

Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại các xã còn lại chưa 

được bố trí Công an chính quy; số lượng: 03 cán bộ Công an chính quy/01 xã. 

Giai đoạn từ năm 2025 trở đi: Định hướng bố trí từ 05 đến 07 cán bộ 

Công an chính quy/01 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; đối với những 

xã còn lại bố trí từ 04 đến 05 Công an chính quy/01 xã theo mô hình Trưởng 

Công an xã, 01 Phó Trưởng Công an xã và từ 02 đến 03 cán bộ thường trực là 

Công an chính quy.  
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3. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính 

Tập trung chỉ đạo lực lượng Công an và các Sở, ngành, địa phương đẩy 

mạnh việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực 

quản lý nhà nước về an ninh trật tự; nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác 

tiếp dân, từng bước hiện đại hóa phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin 

để phục vụ công tác và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ Nhân dân. Duy trì việc 

công khai thông tin đường dây nóng tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên 

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, trên chuyên mục truyền hình “An ninh 

Quảng Nam”, tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp giải quyết 

thủ tục hành chính. Trong năm 2019, tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến 

đầu tư tỉnh, Công an tỉnh đã tiếp nhận 23.505 hồ sơ, giải quyết, trả kết quả trước 

và đúng hạn 22.137 hồ sơ, chưa đến hạn 252 hồ sơ; tại Trung tâm hành chính 

công thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn đã bố trí cán bộ tiếp nhận, giải quyết 

34 thủ tục hành chính. Tổ chức triển khai 07 bộ thủ tục hành chính trực tuyến 

mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Năm 2019, chỉ số cải cách 

hành chính của Công an tỉnh được đánh giá tốt, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố; 

năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương được đánh giá khá tốt, xếp thứ 

5/19. 

* Nhận xét:  

Năm 2019, tuy chịu sự tác động của các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự 

của thế giới, khu vực và các địa phương khác của cả nước đến công tác đảm bảo 

an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh kịp thời theo dõi, chỉ đạo lực lượng 

Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các ngành liên quan tập 

trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật 

tự; tiếp tục đổi mới trong các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác vận 

động quần chúng, công tác tuyên truyền pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm 

bảo an ninh trật tự góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương. Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh 

vực: kinh tế, môi trường, ma túy, hình sự,… đạt kết quả tốt. Các giải pháp 

phòng ngừa, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; 

công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc đáp ứng nhu cầu của tổ 

chức, cá nhân và doanh nghiệp; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc được thực hiện sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong đại bộ phận 

Nhân dân tham gia cùng lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh trật tự.   

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Tình trạng khiếu kiện tập 

trung đông người liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng bố trí 

tái định cư, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra; hoạt động khai thác lâm, 
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khoáng sản trái phép diễn ra ở một số địa phương; tình trạng sử dụng trái phép 

chất ma túy, số người nghiện ma túy tiếp tục gia tăng; tai nạn giao thông tuy 

giảm về số vụ, số người bị thương nhưng số người chết tăng và diễn biến phức 

tạp.   

III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020  

Để chủ động đảm bảo an ninh trật tự và tích cực đấu tranh phòng, chống 

tội phạm, hạn chế vi phạm pháp luật, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các 

ngành và lực lượng Công an tỉnh khẩn trương tổng kết công tác năm 2019 và đề 

ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 sát với thực tiễn, trong đó tập 

trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:   

1. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết thực hiện Chỉ thị số 36-

CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công 

tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-

NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc 

gia; tổ chức Hội nghị tổng kết 9 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 

22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu 

quả Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an 

ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; 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 an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 

28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm 

an ninh, trật tự trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo về công tác đảm 

bảo an ninh, trật tự,... 

2. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 

đảm bảo an ninh, trật tự, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 

và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để các 

thế lực thù địch, đối tượng tham gia các tổ chức phản động, đối tượng cực 

đoan,… lợi dụng, kích động, tổ chức hoạt động tập trung đông người phá rối an 

ninh, trật tự, biểu tình, bạo loạn. Triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự 

phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như 

các sự kiện quan trọng khác của đất nước trong năm 2020. Xây dựng phương án 

bảo đảm an ninh trật tự trước tình hình phức tạp trên biển đông. 

3. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại 

tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, thực hiện có hiệu quả các đợt cao 

điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Quản lý chặt số đối tượng hình sự, ma túy trên 
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địa bàn; tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội 

phạm liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, ... 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của 

pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm, đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng 

tội; tuyệt đối không để xảy ra bức cung, nhục hình, oan sai, bỏ lọt tội phạm. 

Thực hiện nghiêm túc công tác xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 

và kiến nghị khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm, đảm bảo chỉ tiêu Quốc hội đặt ra. 

6. Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành và chính quyền các cấp thực hiện 

hiệu quả Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành 

xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015-2020”. Thực hiện 

tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tăng cường 

công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư 

trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Triển khai 

nhiều hình thức tuyên truyền và thực hiện các biện pháp kiểm tra, xử lý để kiềm 

chế, kiểm soát tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông và tăng cường công 

tác kiểm tra, khắc phục nguyên nhân cháy, nổ. Đảm bảo công tác thu thập thông 

tin phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thực hiện chính xác, đầy 

đủ, đúng lộ trình đề ra. 

7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 

2010 - 2015” đến năm 2020; Đề án “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

về phòng, chống tội phạm đến 2020”. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải 

cách hành chính; các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh 

và Trung tâm hành chính công cấp huyện, đổi mới biện pháp, giảm thủ tục hành 

chính nhằm phục vụ tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp, 

công dân. 

8. Chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn 

tỉnh, giai đoạn 2015-2020”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 04/CT-BCA-

V28 ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng 

cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới”. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 

các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; tiếp tục xây dựng các khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự”; củng cố các mô hình, điển hình điển hình tiên tiến 
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trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục triển khai thực hiện 

theo chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường lực lượng Công an chính quy về 

đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo lộ trình. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2019, dự kiến một số nội dung công tác trọng tâm năm 2020./. 
 

Nơi nhận:  
- Bộ Công an (báo cáo);  

- Văn phòng Chính phủ(báo cáo);  

- TTTU; TTHĐND tỉnh(báo cáo);  

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;                                                                                 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP;                                       

- Lưu: VT, NC, KTN, KTTH, TH, KGVX.                                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
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