
BÁO CÁO TÓM TẮT 
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 

(Phục vụ đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh 

 dự họp kỳ họp thứ 16 HĐND khóa IX ngày 14,15/7/2020) 

 

 Kính thưa: Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH Quảng Nam. 

 Kính thưa………………………………………………………….. 

 Thưa toàn thể đại biểu HĐND! 

 Được sự phân công của UBND tỉnh, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt 

tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 

tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Kính thưa các đồng chí! 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 

được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như sau:  

 1. Tình hình liên quan đến ANQG 

 - Tình hình tranh chấp, khiếu kiện đông người, phức tạp có xu hướng 

tăng, chủ yếu liên quan đến đai, môi trường. Tình hình dịch bệnh Covid-19 

đã tác động, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, nhất là trong hoạt động xuất, nhập khẩu, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, 

nợ lương công nhân, đã xảy ra 03 vụ lãn công tại 03 công ty. 

 - Tình hình an ninh tuyến biên giới biển: phát hiện một tàu cá Trung 

Quốc hoạt động trong vùng lãnh hải Việt nam (cách bờ biển huyện Thăng 

Bình 11 hải lý về hướng đông), các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức 

đẩy đuổi ra ngoài vùng kiểm soát.  

2. Tình hình trật tự an toàn xã hội   

- Xảy ra 354 vụ phạm pháp hình sự (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 

4,32%), làm chết 11 người, bị thương 88 người, mất 28,8 tỷ đồng và nhiều tài 

sản có giá trị khác. Hầu hết các loại án đều giảm, tuy nhiên, một số loại án tăng 

như: Cướp tài sản, Xâm hại tình dục trẻ em, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội 

phạm hoạt động theo ổ, nhóm giảm, tuy nhiên, các nhóm đối tượng hoạt động 

liên quan “tín dụng đen” diễn biến phức tạp với tính chất manh động, sau khi bị 

trấn áp mạnh các đối tượng đã thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt 

động gây khó khăn công tác đấu tranh. Tội phạm sử dụng công nghệ cao để 

đánh bạc, lừa đảo qua mạng internet tiếp tục diễn biến phức tạp, số tiền bị chiếm 

đoạt cao (trên 540 tỷ).  
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- Phát hiện, bắt giữ 85 vụ 97 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 06 vụ, 

giảm 04 đối tượng); 250 vụ 731 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 

22 vụ, tăng 200 đối tượng, trong đó,có 35 nhóm 380 đối tượng sử dụng trái 

phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, khách sạn, nhà nghỉ). 

Qua rà soát, toàn tỉnh có 2.508 người nghiện có hồ sơ quản lý, so với thời 

điểm đầu năm, số người nghiện ma túy tăng 179 người; có 170 xã, phường, thị 

trấn có tệ nạn ma túy và 71 xã không có tệ nạn ma túy.  

- Phát hiện 03 vụ 09 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ (tăng 

01 vụ, 01 đối tượng); thiệt hại trên 105 tỷ đồng; 102 vụ 99 đối tượng phạm tội 

và vi phạm pháp luật về kinh tế (giảm 03 vụ, tăng 02 đối tượng); 145 vụ 154 

đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm 

(giảm 05 vụ 06 đối tượng).  

- Phát hiện 349 vụ 1.649 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc (tăng 

129 vụ, tăng 621 đối tượng), thu giữ, tạm giữ 2,82 tỷ đồng và các tang vật khác 

có liên quan; 05 tụ điểm 15 đối tượng mua bán dâm (tăng 03 tụ điểm, tăng 05 

đối tượng). 

- Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 79 vụ, chết 60 người, bị thương 61 

người, thiệt hại tài sản khoảng 672,9 triệu đồng (giảm 22 vụ, giảm 19 người 

chết, tăng 08 người bị thương). Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 02 vụ, 

chết 02 người (số vụ không tăng không giảm, tăng 01 người chết, giảm 01 

người bị thương,). Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 02 vụ, chết 11 người 

(tăng 02 vụ; tăng 11 người chết). 

 - Xảy ra 32 vụ cháy khu vực dân sự, chết 02 người, bị thương 01 người, 

thiệt hại ước tính 26,18 tỷ đồng (giảm 29 vụ, tăng 01 người chết, tăng 01 người 

bị thương, thiệt hại về tài sản tăng 1,94 tỷ đồng); 09 vụ cháy rừng, thiệt hại 

34,12 ha rừng (giảm 15 vụ, thiệt hại tăng 14,23 ha rừng). Nguyên nhân chủ yếu 

là do chập điện; sơ xuất trong quá trình sử dụng nguồn lửa... 

* KẾT QUẢ CÔNG TÁC 

Trước tình hình ANTT trong nước và dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, 

trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, 

phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung triển khai thực 

hiện nhiều nội dung công tác góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội của địa phương, cụ thể: 
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1. Tăng cường nắm tình hình, chủ động thực hiện các biện pháp 

công tác đảm bảo ANQG 

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác bảo vệ ANQG; bảo 

đảm tốt tình hình ANTT dịp lễ, Tết, Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện 

chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh; bảo vệ tuyệt đối an toàn 17 

lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc; 

các công trình, mục tiêu trọng điểm. Chỉ đạo giải quyết kịp thời 03 vụ lãn 

công, ngăn ngừa 06 vụ đình công, lãn công do tác động của dịch bệnh Covid-

19; giải quyết ổn định 22 vụ khiếu kiện. Chủ động nắm tình hình, xử lý kịp 

thời các vụ việc, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn không để xảy ra 

điểm nóng, phức tạp về ANTT. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại, hợp tác 

quốc tế theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ. 

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 điều tra Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 295/354 vụ 

phạm pháp hình sự (tỷ lệ 83,3%), làm rõ 384 đối tượng, bắt 132 đối tượng, 

thu hồi hơn 6,5 tỷ đồng và một số tài sản có giá trị khác . Đáng chú ý: (1) 

Truy quét, triệt xóa đường dây tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng 

đen”, bắt 06 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản” 

và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với mức lãi suất 360%/năm; 
(2)Đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản: bắt giữ 11 đối tượng (trong đó, có 02 đối tượng quốc tịch 

Malaysia, 01 đối tượng quốc tịch Camphuchia) sử dụng mạng máy tính, 

mạng viễn thông chiếm đoạt tài khoản của hơn 2.000 cá nhân trên toàn quốc 

gây thiệt hại trên 500 tỷ đồng; (3)Điều tra, khám phá, bắt giữ 01 đối tượng 

thực hiện vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp bằng hình 

thức đột nhập phá két sắt trộm nhiều tài sản với tổng thiệt trên 3,7 tỷ đồng; 
(4)Đấu tranh, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng 

đá qua mạng Internet và ghi đề, bắt giữ 09 đối tượng với số tiền cá cược trên 

40 tỷ đồng. Khởi tố 42 vụ 217 bị can và XLHC 1.398 đối tượng về hành vi 

đánh bạc, tổ chức đánh bạc, phạt 2,16 tỷ đồng. 

- Lực lượng chức năng đã khởi tố điều tra 29 vụ 36 bị can phạm tội trên 

lĩnh vực kinh tế, môi trường. Tổ chức 50 đợt truy quét hoạt động khai thác 

khoáng sản trái phép; phá hủy 68 lán trại, 54 máy móc các loại, 1.200m2 bạt, 
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6.700m ống nước và đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực khai thác trái 

phép, lập lại ANTT trên địa bàn. Lực lượng chuyên trách phòng chống tội 

phạm về ma túy khởi tố 85 vụ 97 bị can, xử lý hành chính 647 đối tượng sử 

dụng trái phép chất ma túy, phạt 765,15 triệu đồng. Lập hồ sơ đưa 56 đối 

tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

- Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 03 vụ 09 bị can phạm tội về tham 

nhũng, chức vụ, thu hồi trên 44,5 tỷ đồng và kê biên tài sản trị giá trên 20 tỷ 

đồng.  

 - Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an tỉnh đã bắt, vận động đầu 

thú, thanh loại 32/92 đối tượng truy nã (đạt tỷ lệ 34,78%); hiện còn 60 đối 

tượng truy nã (tăng 04 đối tượng so với đầu năm). Đáng chú ý: bắt đối tượng 

Triệu Quân Sự là phạm nhân chấp hành án tại Trại giam Quân sự khu vực 

miền Trung - Quân khu 5 bỏ trốn khỏi Trại giam vào ngày 03/6/2020. Lập hồ 

sơ đưa 01 đối tượng vào vào Cơ sở giáo dục bắt buộc, áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn 41 đối tượng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra toàn tỉnh bắt giam, giữ 393 đối tượng. 

Thụ lý điều tra 813 vụ 1.149 bị can. Kết thúc điều tra 407 vụ 640 bị can, 

trong đó: Chuyển VKS đề nghị truy tố 396 vụ 630 bị can; đình chỉ điều tra 

11 vụ 10 bị can. Tạm đình chỉ điều tra 86 vụ 11 bị can. Án chuyển sang 

kỳ sau 320 vụ 498 bị can. 

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

Các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, phát 

hiện, xử lý  27.055 trường hợp vi phạm hành chính, phạt 27, 87 tỷ đồng và 

truy thu, tịch thu tài sản trị giá khoảng 5,12 tỷ đồng. Nổi bật là lực lượng 

Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Thanh tra Giao thông vận 

tải, ngành Hải quan, ngành thuế, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn… 

c) Công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân 

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

Tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thực 

hiện hiệu quả Chỉ thị, Đề án về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và 

công tác dân vận, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên 

truyền phổ biến pháp luật ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các cơ 

quan, đơn vị, trường học. Các lực lượng chức năng tiếp tục xây dựng, nhân 

rộng các mô hình hiệu quả về ANTT, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng 

làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. 
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3. Tình hình kết quả hoạt động của lực lượng Công an chính quy 

đảm nhận chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh. 

Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tích cực thực hiện 

hiệu quả Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh tại Công 

an xã. Đến nay, đã bố trí 458 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh 

Công an xã tại 203/203 xã (Trưởng Công an xã: 203 đ/c, Phó trưởng Công 

an xã 104 đ/c, Công an viên 151 đ/c.). Tổ chức 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

đối với 480 cán bộ Công an xã chính quy và dự kiến bố trí đảm nhận Công 

an xã. Tập trung đầu tư, ưu tiên mua sắm phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ 

và thiết bị văn phòng trang bị cho Công an xã chính quy, với tổng kinh phí hơn 

2,1 tỷ đồng và trong thời gian đến tiếp tục trang cấp 149 xe mô tô (trị giá hơn 

4,5 tỷ đồng).  

Sau khi bố trí lực lượng Công an chính quy về Công an xã, tình hình 

ANTT tại các địa bàn cơ sở chuyển biến tích cực, được cấp ủy, chính quyền 

và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Từ tháng 3/2020 đến 14/6/2020, lực 

lượng Công an xã đã phát hiện, bắt giữ 07 vụ 07 đối tượng trộm cắp tài sản, 

thu hồi 01 xe máy; 15 vụ 14 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm, khoáng 

sản trái phép; 16 vụ 24 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 85 vụ 379 

đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc.  

Công an tỉnh đã tổ chức sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm việc triển 

khai thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức 

danh Công an xã trên địa bàn tỉnh và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 

trong thời gian tới.      

4. 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 công tác cải cách hành chính để đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ 

Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung 

tâm hành chính công trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT. Tạo điều 

kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, giảm hồ sơ, thủ tục cho tổ chức, cá nhân và 

doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính.  

Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả dự án Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tiến 

hành thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân 

trong cơ sở dự liệu Quốc gia về dân cư và phối hợp với VNPT Quảng Nam xây 

dựng đường truyền kết nối từ tỉnh đến địa bàn cơ sở (xã, phường, thị trấn). 
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III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020  

1. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm 

tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết triệt để các vụ việc phức 

tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các Đoàn 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, các sự kiện chính trị trọng đại của 

đất nước, địa phương và các mục tiêu, công trình trọng điểm. Tổ chức tốt các 

hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. Phát huy tốt vai trò của các Ban Chỉ 

đạo của tỉnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn ANQG, bảo đảm TTATXH trên địa 

bàn, không để xảy ra điểm nóng về ANTT. 

2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT 

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

Đảng. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT theo tinh thần chỉ 

đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nâng 

cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm.Tập trung thực hiện 

có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, kinh tế, ma 

túy, môi trường, mua bán người. 

3. Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về 

TTATXH. Tổ chức thực hiện hiệu quả đợt tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận 

động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về 

dân cư. Tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông; giảm 

các vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ so với năm 2019.  

4. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thi hành án hình sự, tái hòa 

nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; phát huy hiệu quả và 

nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến nhằm tạo điều kiện để người lầm lỗi 

hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Tổ chức tổng kết Đề án “Đảm bảo tái 

hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

và thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu phục vụ 

Nhân dân; triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động đông đảo quần chúng 

Nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, 

bảo đảm ANTT tại địa phương. Biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các 

gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật.  
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6. Chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường xây dựng lực lượng trong 

sạch, vững mạnh, toàn diện. Đảm bảo tốt các chế độ chính sách đối với các 

lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm triển khai có hiệu quả. Tiếp 

tục thực hiện Đề án: “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức 

danh Công an xã trên địa bàn tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo”. 

 7. Tập trung chỉ đạo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 

phòng chống tội phạm đến năm 2020 và các đề án kèm theo nhằm đánh giá 

toàn diện những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế, bài học kinh 

nghiệm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Tổ 

chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm đến 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

  

 


