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

và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

I. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ
1. Tình hình liên quan đến An ninh quốc gia
- Các đối tượng phản động, chống đối, hội, nhóm lợi dụng không gian 

mạng tán phát các bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc Đại hội XIII của 
Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19(1).

- Tình hình an ninh mạng, thông tin truyền thông được kiểm soát, tuy 
nhiên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây phức tạp về an ninh trật tự, lộ lọt bí mật 
nhà nước. Nổi lên là hoạt động đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin, hình ảnh ảnh 
hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức, các đồng chí lãnh đạo...; phát hiện 99 
trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức tồn tại lỗ hổng và các điểm 
yếu bảo mật. 

- Tình hình an ninh kinh tế: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác 
động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội; hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tại các khu kinh tế, khu, cụm 
công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn; tình trạng nợ lương công nhân, nợ ngân 
hàng, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp ngày càng tăng. 
Xảy ra 02 vụ 370 công nhân lãn công.

- Tình hình an ninh tôn giáo: Hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người vào 
đạo, nói xấu chính quyền, xây dựng, sửa chữa, cơi nới cơ sở thờ tự không xin 
phép chính quyền địa phương còn xảy ra.

- Tình hình tranh chấp, khiếu kiện: Xảy ra 03 vụ khiếu kiện có tính chất 
phức tạp, đông người liên quan đất đai, ô nhiễm môi trường(2) (giảm 07 vụ so với 
cùng kỳ năm 2020), hiện tồn đọng 26 vụ khiếu kiện phức tạp (trong đó 02 vụ mới 
phát sinh).

- Tình hình an ninh tuyến biên giới đất liền và tuyến biển ổn định, chưa 
phát hiện vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia. Qua tuần tra, kiểm soát 
tuyến biên giới, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 06 vụ 17 đối tượng nhập 

1 Nổi lên là: Đinh Hữu Thoại, Huỳnh Quốc Hội đăng tải, chia sẻ những bài viết, thông tin tiêu cực, có tính 
thời sự trên nhiều lĩnh vực; phê phán, chê bai các chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

2 Vụ khiếu kiện liên quan đến Dự án khu đô thị Cầu Hưng - Lai Nghi tại Điện Nam Đông, Điện Bàn; vụ 
khiếu kiện của người dân thông Phường Thuốc liên quan đến trang trại chăn nuôi heo của C.ty TNHH Hùng Vân 
(Tiên Phong, Tiên Phước); vụ khiếu kiện của các hộ dân huyện Phú Ninh về xây dựng Dự án khu phố chợ Chiên 
Đàn gây ngập lụt ảnh hưởng đến đời sống người dân. 
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cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam; 12 vụ 56 đối tượng có hành vi đi lại trái phép 
trong khu vực biên giới để tìm cây dược liệu. Xảy ra 01 vụ tàu cá (số hiệu Qna-
91039) khai thác hải sản trên vùng biển của Thái Lan bị Cảnh sát biển Thái Lan 
bắt giữ.

- Tình hình liên quan đến người nước ngoài: Có 155 đoàn, 14.814 lượt 
khách nước ngoài (tăng 08 lượt đoàn, giảm 412.230 lượt NNN so với cùng kỳ 
năm 2020) đến lưu trú, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, 
du lịch, kinh tế, môi trường, từ thiện, nhân đạo. Qua theo dõi, phát hiện 19 tổ 
chức, 60 NNN vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh. Một số đoàn thuộc cơ 
quan ngoại giao các nước, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến tại địa bàn 
tỉnh hoạt động ngoài chương trình, nội dung đăng ký và không xin phép(3).

2. Tình hình trật tự an toàn xã hội  
- Tội phạm và các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội: Xảy ra 549 

vụ(4) (so với cùng kỳ năm 2020 giảm 67 vụ, tỷ lệ 10,9%); trong đó, một số loại tội 
phạm giảm sâu, như: Trộm cắp tài sản (228 vụ, giảm 34 vụ), Lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản (42 vụ, giảm 14 vụ), Cướp, Cướp giật tài sản (13 vụ, giảm 12 vụ), Cố ý gây 
thương tích (123 vụ, giảm 05 vụ), Cưỡng đoạt tài sản (05 vụ, giảm 05 vụ), Xâm 
hại tình dục trẻ em (17 vụ, giảm 04 vụ). Tuy nhiên, một số loại tội phạm tăng, 
như: Gây rối trật tự công cộng (06 vụ, tăng 05 vụ), Chống người thi hành công vụ 
(09 vụ, tăng 04 vụ), Hủy hoại tài sản (36 vụ, tăng 03 vụ), Cưỡng dâm (02 vụ, tăng 
02 vụ). Phát hiện 27 ổ, nhóm, 158 đối tượng hoạt động phạm tội (giảm 19 ổ, 
nhóm và 46 đối tượng); 20 vụ 30 đối tượng hoạt động liên quan đến “tín dụng 
đen”.

- Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: Phát hiện 05 vụ 13 đối tượng(5) (so 
với cùng kỳ năm 2020 giảm 03 vụ, giảm 01 đối tượng).

- Tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, buôn 
lậu: Phát hiện 250 vụ 274 đối tượng(6) (so với cùng kỳ năm 2020 giảm 40 vụ, 
giảm 33 đối tượng). Thu giữ, tạm giữ 75m3 gỗ; 186kg, 63 ống và 168 viên pháo; 
7,2 tấn đường; 42 xe máy; 1.330 lít dầu diezen; hơn 30 tấn hàng hóa các loại và 
nhiều tang vật khác.

3 Đoàn lãnh sự Trung Quốc; Trung tâm ngoại ngữ thuộc Khu phức hợp phúc lợi giáo dục Làng Hoa Sen 
Việt Nam; Tổ chức DW/Pháp và UNDP; USAID...

4 Chết 15 người, bị thương 187 người, mất 8,8 lượng vàng, 47 xe máy, 11 laptop, 85 ĐTDĐ, hơn 59 tỷ 
đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

5 Gồm: 01 vụ 01 đối tượng phạm tội tham ô tài sản; 01 vụ 02 đối tượng phạm tội giả mạo trong công tác; 
01 vụ 01 đối tượng nhận hối lộ; 02 vụ 03 đối tượng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 04 đối tượng 
lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; 02 đối tượng đưa hối lộ.

6 Gồm: 01 vụ 03 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý đất đai; 01 vụ 02 đối tượng vi phạm quy định 
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 01 vụ 03 đối tượng gian lận bảo hiểm y tế; 05 vụ 07 đối tượng vận 
chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm; 01 vụ 01 đối tượng buôn lậu; 20 vụ 30 đối tượng cho vay lãi nặng trong 
giao dịch dân sự; 03 vụ 04 đối tượng vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; 01 vụ 
01 đối tượng trốn thuế; 02 vụ 05 đối tượng tàng trữ, sử dụng, lưu hành tiền giả; 48 vụ 51 đối tượng vi phạm trên 
lĩnh vực lâm sản; 154 vụ 160 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực thương mại; 09 vụ 07 đối tượng mua bán trái phép 
hóa đơn; 01 vụ hàng hóa vô chủ; 03 vụ gỗ vô chủ.
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- Tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, an toàn thực 
phẩm và môi trường: Phát hiện 261 vụ 288 đối tượng(7) (so với cùng kỳ năm 
2020 tăng 78 vụ, tăng 88 đối tượng). Thu giữ, tạm giữ 1.913m3 đất, cát; 312 tấn 
quặng titan, vàng, đá; 80,2 tấn than; 45 xe ô tô, 25 máy móc các loại (máy nổ, 
cối xay,…); 74 cá thể và hơn 480kg sản phẩm động vật rừng.

- Tội phạm và tệ nạn ma túy: Phát hiện, bắt giữ 160 vụ 234 đối tượng(8) 
phạm tội về ma túy (so với cùng kỳ năm 2020 giảm 04 vụ, tăng 24 đối tượng); 
1.646 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Qua rà soát, hiện có 2.300 người 
nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý(9) (giảm 349 
người so với đầu năm 2021); 168/241 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy 
(chiếm 69,7%, giảm 02 xã so với đầu năm 2021) và 73 xã, thị trấn không có tệ 
nạn ma túy (chiếm 30,3%).

- Tệ nạn cờ bạc, mại dâm: Phát hiện, bắt quả tang 671 vụ 2.794 đối 
tượng(10) phạm tội và vi phạm pháp luật về cờ bạc (so với cùng kỳ năm 2020 
tăng 259 vụ, tăng 799 đối tượng); 09 vụ 20 đối tượng liên quan đến hành vi mua 
bán dâm (so với cùng kỳ năm 2020 tăng 03 vụ, tăng 03 đối tượng).

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 155 vụ, chết 107 người, bị thương 114 
người (so với cùng kỳ năm 2020 giảm 10 vụ, tỷ lệ 6,1%; giảm 18 người chết, tỷ 
lệ 14,4%; giảm 07 người bị thương, tỷ lệ 5,8%). Trong đó: Tai nạn giao thông 
đường bộ xảy ra 154 vụ, chết 106 người, bị thương 114 người (so với cùng kỳ 
năm 2020 giảm 06 vụ, giảm 06 người chết, giảm 07 người bị thương). Tai nạn 
giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ, chết 01 người (so với cùng kỳ năm 2020 
giảm 02 vụ, giảm 01 người chết, số người bị thương không tăng không giảm). 
Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra (so với cùng kỳ năm 2020 giảm 02 
vụ, giảm 11 người chết).

- Tình hình cháy, nổ: Xảy ra 42 vụ cháy khu vực dân sự, chết 02 người, 
thiệt hại ước tính 9,296 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2020 giảm 23 vụ, tỷ lệ 
35,38%; số người chết không tăng không giảm; giảm 01 người bị thương; thiệt 
hại về tài sản giảm 18,081 tỷ đồng, tỷ lệ 66,04%); điều tra làm rõ nguyên nhân 
gây cháy 35/42 vụ(11) (tỷ lệ 83,3%), đang điều tra nguyên nhân 07 vụ. Xảy ra 57 
vụ cháy rừng, thiệt hại khoảng 658,42ha rừng (so với cùng kỳ năm 2020 tăng 45 
vụ, thiệt hại tăng 580,75 ha rừng). Xảy ra 01 vụ nổ, chết 02 người (so với cùng 
kỳ năm 2020 số vụ không tăng không giảm, tăng 01 người chết).

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

7 Gồm: 04 vụ 02 đối tượng hủy hoại rừng; 03 vụ làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người; 01 vụ 02 
đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; 105 vụ 127 đối tượng khai thác khoáng sản 
trái phép; 36 vụ 36 đối tượng vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; 34 vụ 42 đối tượng sử dụng kích 
điện để khai thác thủy sản; 08 vụ 08 đối tượng tàng trữ, kinh doanh sản phẩm động vật không có nguồn gốc xuất 
xứ; 50 vụ 51 đối tượng xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; 20 vụ 20 đối tượng vi phạm trên 
lĩnh vực y tế.

8 Thu giữ 733,6g ma túy tổng hợp, 34,8g heroin, 56,55g cần sa, 02 khẩu súng, 26 viên đạn, 97 ĐTDĐ, 
32 xe máy, 91,1 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

9 813 người nghiện và 1.487 người sử dụng trái phép chất ma túy.
10 Thu giữ, tạm giữ 7,85 tỷ đồng, 11 xe ô tô, 419 xe máy, 396 ĐTDĐ và nhiều tang vật khác có liên quan.
11 Do sự cố thiết bị điện 20 vụ; do sơ xuất trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 12 vụ; do vi phạm 

trong hàn cắt kim loại 01 vụ; do đốt phá hoại 01 vụ; do phản ứng hóa học 01 vụ.
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Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp 
đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, trong năm 2021, 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, cụ thể:

1. Tăng cường nắm tình hình, chủ động thực hiện các biện pháp công tác 
đảm bảo an ninh Quốc gia

- Tham mưu Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự 
năm 2021; nghị quyết về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới gắn với phát triển 
kinh tế - xã hội khu vực biên giới, biển đảo trong tình hình mới.

- Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 13/9/2017 
của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, 
ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; kế hoạch thực hiện 
Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại 
khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI; kế hoạch phối hợp giữa các lực 
lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 
của Chính phủ.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, nòng cốt là lực lượng Công an 
triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ tuyệt đối an toàn trong 
thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-
2026(12), các ngày lễ, Tết; bảo đảm an ninh trật tự 26 sự kiện chính trị; 27 lượt 
đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn 
tỉnh. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác về an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ 
bí mật nhà nước, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an 
ninh thông tin, truyền thông,... trong đó có một số công tác nổi bật như: Tổ chức 
Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh; phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật của 99 
trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức; phát hiện, xử lý 07 vụ việc 
phức tạp, xử lý hành chính hơn 20 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật; làm 
rõ 17 vụ 59 đối tượng về sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã 
hội.

- Chỉ đạo giải quyết ổn định 06 vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài; kiểm tra, 
thẩm định cơ sở pháp lý 32 Quyết định cưỡng chế, qua đó tạm dừng 02 vụ, triển 
khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự 10 vụ, vận động tháo dỡ bàn giao mặt 
bằng 20 vụ. Kịp thời ngăn chặn, giải quyết ổn định 02 vụ 370 công nhân lãn 
công, 02 vụ tập trung của 30 công nhân yêu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm xã 

12 Bố trí lực lượng bảo đảm ANTT tại 1.508 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh; tăng cường 76 CBCS cho 
Công an các địa phương Điện Bàn, Thăng Bình, Tiên Phước phục vụ công tác bảo đảm ANTT tại các khu vực 
bỏ phiếu; tổ chức trực 100% quân số để bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn Ngày bầu cử.
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hội, không để phức tạp về an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt 
bằng đường dây 500kV qua địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tốt các hoạt động hợp tác, đối ngoại với tỉnh Xê Kông (Lào) 
trong bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới; triển khai xây dựng Nhà làm việc 
cho Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông. Các lực lượng Công an, Quân sự, 
Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường công tác 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 định 03/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Thực hiện hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh, xử lý hoạt động đưa người 
Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép; phối hợp 
xử lý 06 vụ 17 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua địa bàn 
tỉnh; 12 vụ 56 đối tượng có hành vi đi lại trái phép trong khu vực biên giới để 
tìm cây dược liệu.

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
- Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 

13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-
CT/TW, ngày 22/10/2010 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. UBND 
tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành 01 chỉ thị, 03 quyết định, 08 kế 
hoạch, 09 công văn(13) chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác 
phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và xây dựng 09 
báo cáo chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

- Các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp 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 Tân Sửu 2021; thời 
gian gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử Đại biểu Quốc 
hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thời điểm chính quyền 
và toàn dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trên từng lĩnh vực công tác đạt 
được những kết quả như sau:  

- Lực lượng điều tra Công an toàn tỉnh điều tra, khám phá 496/549 vụ 
phạm pháp hình sự (tỷ lệ 90,3%, vượt 15,3% chỉ tiêu Quốc hội giao); trong đó, 
điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 67/72 vụ (tỷ lệ 
93,05%). Gọi hỏi, răn đe 1.536 đối tượng; lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn 147 đối tượng và lập hồ sơ đưa vào Cơ sở giáo dục bắt 
buộc 04 trường hợp. Đấu tranh, triệt xóa 27 ổ, nhóm với 158 đối tượng tham gia; 

13 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02/02/2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội 
phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh; Quyết định về kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các 
hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các 
hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, 
chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác vàng trái 
phép khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (Phú Ninh); Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống 
ma túy năm 2021; Công văn về phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, 
trấn áp tội phạm; Công văn tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người…
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trong đó, triệt xóa, làm tan rã 02 ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động bảo kê 
đấu thầu, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và 06 băng nhóm 
hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Xử lý hành chính 462 trường hợp chưa 
đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt 568,44 triệu đồng. Khởi tố 136 vụ 
489 bị can và xử lý hành chính 2.305 đối tượng, phạt 2,85 tỷ đồng về hành vi 
đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khởi tố 01 vụ 01 bị can về hành vi chứa mại dâm; 
xử lý hành chính 19 đối tượng về hành vi mua bán dâm và thiếu trách nhiệm để 
xảy ra hoạt động mua bán dâm ở cơ sở do mình quản lý, phạt 24,5 triệu đồng.

- Lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy khởi tố 160 vụ 
234 bị can về tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý 
hành chính 1.646 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, phạt 1,262 tỷ đồng. 
Lập hồ sơ đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 162 đối tượng.

- Tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ, phát hiện, 
khởi tố mới 05 vụ 12 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ. 

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi 
phạm pháp luật, nhất là nhóm vi phạm nổi trên địa bàn: Hủy hoại rừng, vi phạm 
các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản, khai thác khoáng sản trái phép, 
vận chuyển mua bán hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc 
xuất xứ; qua đó, các lực lượng chức năng đã khởi tố điều tra 77 vụ 91 bị can(14) 
phạm tội trên lĩnh vực kinh tế, môi trường (trong đó, lực lượng Công an khởi tố 
43 vụ 91 bị can; lực lượng kiểm lâm khởi tố 34 vụ chuyển Công an thụ lý); xử 
phạt vi phạm hành chính 432 trường hợp vi phạm, phạt 7,82 tỷ đồng, truy thu và 
tịch thu tang vật trị giá hơn 1,97 tỷ đồng.

- Lực lượng Công an tỉnh đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 35/89 đối 
tượng truy nã (đạt tỷ lệ 39,3%); trong đó, có 28/36 đối tượng phát sinh mới 
trong kỳ (tỷ lệ 77,8%) và bắt 10 đối tượng truy nã theo quyết định của địa 
phương khác. Hiện còn 54 đối tượng truy nã.

- Công tác bắt, điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện đúng quy định 
pháp luật, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình; 
nhiều vụ án dư luận quan tâm được điều tra, xử lý kịp thời. Cơ quan điều tra 
toàn tỉnh bắt giam, giữ 906 đối tượng(15). Thụ lý điều tra 1.336 vụ 2.163 bị 
can(16). Kết thúc điều tra 775 vụ 1.359 bị can, trong đó: Chuyển Viện kiểm sát đề 

14 01 vụ 03 bị can vi phạm các quy định về quản lý đất đai; 01 vụ 02 bị can vi phạm quy định về đấu thầu 
gây hậu quả nghiêm trọng; 01 vụ 03 bị can gian lận bảo hiểm y tế; 05 vụ 07 bị can vận chuyển, tàng trữ, buôn 
bán hàng cấm; 01 vụ 01 bị can buôn lậu; 18 vụ 29 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 01 vụ 02 bị 
can vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; 01 vụ 04 bị can tàng trữ, sử dụng, lưu 
hành tiền giả; 03 vụ 05 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn; 19 vụ 32 bị can về tội vi phạm quy định về khai 
thác, bảo vệ rừng và lâm sản; 01 vụ trốn thuế; 03 vụ làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người; 22 
vụ 03 bị can về tội hủy hoại rừng.

15 Trong đó, bắt quả tang 337 đối tượng; bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 295 đối tượng; bắt 
tạm giam 252 bị can, bắt truy nã 22 đối tượng.

16 Năm 2020 chuyển sang 304 vụ 466 bị can; khởi tố mới 1.004 vụ 1.710 bị can; phục hồi điều tra 25 vụ 
14 bị can; tách vụ án 09 vụ 01 bị can; nhập vụ án 40 vụ 25 bị can; tiếp nhận đơn vị khác 37 vụ 01 bị can; chuyển 
đơn vị khác 03 vụ 04 bị can.
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nghị truy tố 838 vụ 1.499 bị can; đình chỉ điều tra 24 vụ 25 bị can. Tạm đình chỉ 
điều tra 130 vụ 17 bị can. Án chuyển sang kỳ sau 344 vụ 622 bị can(17).

b) 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

Tổ chức tổng kết Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020” 
và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; 
ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh”, giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch 
thực hiện trong năm 2021. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 
21/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận 
của hệ thống chính trị; phong trào thi đua dân vận khéo, phong trào toàn dân xây 
dựng đời sống văn hoá trong lực lượng CAND gắn với công tác xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 16 
năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo Nhân dân 
tham gia. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương 
thường xuyên kiểm tra, đánh giá toàn diện hoạt động của các mô hình tự phòng, 
tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự; đến nay, toàn tỉnh có 95 loại với 1.307 mô 
hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự; riêng năm 2021, xây dựng 
mới 12 loại 82 mô hình tại 10 xã, phường, thị trấn, bệnh viện; nhân rộng 05 loại 
52 mô hình tại 07 xã, phường, thị trấn; thanh loại 100 mô hình hoạt động không 
hiệu quả; triển khai xây dựng 03 phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị, 01 
thị trấn, 14 xã và 18 thôn, tổ dân phố điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc; báo cáo Bộ Công an đưa 14 xã ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp 
về an ninh trật tự (hiện còn 20 xã). Thông qua công tác dân vận và xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần giải quyết ổn định các 
vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

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 công tác cải cách hành chính để đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ Nhân 
dân. Trong đó, Công an tỉnh đã 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, nhất là 
trên các lĩnh vực liên quan đến tổ chức công dân, doanh nghiệp; nâng cao chất 
lượng cán bộ làm công tác tiếp dân; thống kê, rà soát các thủ tục hành chính 
được thực hiện trong nội bộ Công an tỉnh. 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 phát thành - truyền hình “An ninh Quảng 
Nam”. 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 tại Trung tâm 
hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Trong năm 2021, tại Trung tâm hành 
chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Công an tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 
81.385 hồ sơ, đảm bảo 100% hồ sơ được trả kết quả trước và đúng hạn. Kết quả 

17 Án công nghệ cao 01 bị can; án kinh tế, tham nhũng, chức vụ 28 vụ 53 bị can; án môi trường, an toàn 
thực phẩm 11 vụ; án hình sự 247 vụ 491 bị can; án ma túy 29 vụ 54 bị can; án giao thông 30 vụ 24 bị can.
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giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư 
tỉnh và tại một số địa phương được quần chúng Nhân dân đánh giá cao.

Đặc biệt, trong năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương 
tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh triển khai thực hiện “Chiến 
dịch cấp căn cước công dân” trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ có hiệu quả dự án 
sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ 
và Bộ Công an; qua đó, đã tiếp nhận 1.114.406 hồ sơ cấp căn cước công dân, 
hoàn chỉnh, giao trả Nhân dân sử dụng 757.861 căn cước công dân.

4. Công tác phòng, chống dịch bệnh, gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự
- UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh. Trọng tâm là lực lượng Y tế, Công an, Quân đội... chủ 
động, tích cực phát huy vai trò nòng cốt tham gia tuyến đầu bảo đảm an ninh trật 
tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần khống chế, ngăn chặn hiệu quả 
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ban hành 27 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19; thành lập hơn 130 chốt kiểm soát phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 (09 chốt cấp tỉnh); bố trí hơn 5.500 lượt cán bộ, chiến sỹ; huy 
động gần 8.000 lượt lực lượng khác; điều tiết, hướng dẫn hơn 60.000 lượt 
phương tiện, 100.000 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua 
địa bàn tỉnh (phân loại, giám sát gần 6.000 người về các địa phương của tỉnh); 
hướng dẫn thực hiện 353.474 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người 
ra vào từ vùng dịch.

- Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh xử lý tội phạm, 
vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là tuần 
cao điểm xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tháng cao 
điểm tăng cường cao độ phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tội phạm và bảo 
đảm cuộc sống ổn định của Nhân dân; phát hiện, xử lý 1.290 trường hợp vi 
phạm, phạt 2,539 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác nắm hộ, nắm người, “đi từng 
ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phối hợp truy vết, giám sát chặt chẽ 145.042 
trường hợp thuộc diện cách ly; bảo đảm an ninh trật tự các khu cách ly y tế, khu 
phong tỏa tạm thời; tham mưu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách bảo đảm 
an sinh xã hội, kịp thời phát hiện, đề xuất khắc phục những sơ hở, thiếu sót 
trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

* Nhận xét:
Trong năm 2021, trong bối cảnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại 

của đất nước, của tỉnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, 
với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, kịp thời, UBND tỉnh đã 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; đặc biệt, đã tập trung đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XIII; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 phục vụ mục tiêu kép. 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 
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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. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, công tác 
quản lý hành chính về trật tự xã hội chuyển biến tích cực, cháy, nổ được kiềm 
giảm. 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; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, 
Nhà nước và Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.  

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác nắm, dự báo tình 
hình có thời điểm chưa kịp thời; tình trạng khiếu kiện tập trung đông người liên 
quan đến đất đai, giải tỏa đền bù, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra; hiệu quả 
công tác phòng ngừa xã hội ở một số nơi còn thấp, một số loại tội phạm và vi 
phạm pháp luật còn tăng, nhất là tội phạm xâm hại tình dục, chống người thi 
hành công vụ, hủy hoại tài sản, đánh bạc; nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện 
về an ninh trật tự (khách sạn, nhà nghỉ, karaoke) không chấp hành các quy định 
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để các đối tượng tụ tập tổ chức sử dụng, sử 
dụng trái phép chất ma túy.

III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022
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 2021 và đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 sát với thực tiễn, trong đó tập 
trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 
bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện hiệu 
quả Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược 
bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ 
Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Kết luận số 13-KL/TW ngày 
16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW 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; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 
30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về 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; 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. Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc 
hội về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; 
Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua 
bán người và các đề án, dự án kèm theo; các Nghị quyết liên tịch của liên ngành 
Trung ương về công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội và các Hiệp định hợp tác 
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phòng chống tội phạm giữa Việt Nam với các nước; sơ, tổng kết các chuyên đề 
công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

2. 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, tham mưu giải quyết triệt để 
các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, 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 an ninh quốc gia, bảo 
đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng về an ninh 
trật tự.

3. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi 
vi phạm pháp luật, nhất là, tội phạm hoạt động liên quan đến“tín dụng đen”, sử 
dụng vũ khí nóng gây án, xâm hại tình dục trẻ em; các băng nhóm tội phạm có 
tổ chức; các đường dây, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy; vi phạm pháp 
luật trên lĩnh vực lâm, khoáng sản, an toàn thực phẩm…, không để tội phạm 
hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong xã hội. Nâng cao chất lượng công tác 
điều tra, xử lý tội phạm, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp 
luật trong tiếp nhận, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 
nghị khởi tố, công tác bắt, giam giữ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng bỏ lọt 
tội phạm, bắt oan sai, bức cung, nhục hình. Phấn đấu làm giảm số vụ phạm pháp 
hình sự so với năm 2021; tỷ lệ xử lý hình sự trong tổng số các vụ vi phạm về 
kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường cao hơn năm 2021; 100% tin báo, tố 
giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó, tỷ lệ giải quyết 
đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra khám án xâm phạm trật tự xã hội từ 75% trở lên, 
trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên.

4. Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự an 
toàn xã hội. Triển khai vận hành, quản trị, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao 
thông và chống ùn tắc giao thông; giảm các vụ cháy, nổ so với năm 2021. Các lực 
lượng chức năng chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chiến đấu, duy trì tốt công tác vũ 
trang tuần tra, canh gác trên khắp địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức 
tạp về an ninh trật tự.

5. 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. 

6. 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 an ninh Tổ quốc, vận động đông đảo quần chúng Nhân dân 
tích cực tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm 
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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. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật năm 2021 và dự kiến một số nội dung công tác trọng tâm năm 2022, 
kính báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh biết, theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an; 
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ban của Tỉnh ủy;                                                                                
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;                                      
- Lưu: VT, TH, NC.                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky] 

Lê Trí Thanh
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