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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

 

Thực hiện chương trình công tác của HĐND tỉnh năm 2020, Ủy ban nhân 

dân tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp năm 

2020 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực 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”; Nghị quyết số 

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

quốc gia; Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật 

liên quan đến “tín dụng đen”; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản. Ban hành Kế hoạch số 3086/KH-UBND, ngày 31/12/2019 về triển khai 

thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU, ngày 01/11/2019 của Tỉnh uỷ 

về 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 tuý; Quyết định 

số 252/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 phê duyệt và Đề án điều động Công an chính 

quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; Kế hoạch số 1092/KH-UBND về 

triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày “Quốc tế phòng, chống 

ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6; Kế hoạch số 1000/KH-

UBND ngày 21/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-

CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án 

hình sự về tái hòa nhập cộng đồng... 

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tiến 

hành tổng kết 10 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; Chương trình phòng, chống tội phạm (PCTP); Chương 

trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và Chương trình phòng, chống mua bán 

người giai đoạn 2016-2020. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết Đề án 

đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, trong đó 



 2 

 

chỉ đạo tập trung đánh giá những chỉ tiêu đã đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt, 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; qua đó rút ra bài học kinh 

nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.  

2. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh chủ động tham 

mưu ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên địa 

bàn, đặc biệt là trong công tác PCTP, phòng chống mua bán người, công tác 

chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT...(1), qua đó chỉ đạo các sở, 

ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữ gìn 

trật tự xã hội thông qua thực hiện các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch 

về PCTP và vi phạm pháp luật giữa lực lượng Công an và các tổ chức đoàn thể. 

3. Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công 

tác đảm bảo ANTT, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương phát động mạnh 

mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng các phương 

án, kế hoạch phối hợp tấn công, truy quét tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, 

không để tội phạm lợi dụng hoạt động; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu 

trọng điểm về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng quan trọng của tỉnh; đảm 

bảo an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp. 

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép giữa công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 với công tác PCTP với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù 

hợp với từng địa bàn, đối tượng; từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ và 

Nhân dân về ý thức trách nhiệm trong công tác PCTP; tổ chức vận động nhân 

dân ký cam kết đảm bảo ANTT. 

- Lực lượng Công an các cấp đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền PCTP, nhất là về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm 

như: tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, trộm cắp tài sản... tới quần 

chúng nhân dân. Công an tỉnh đã tham mưu Bộ Công an, Thành ủy Thành phố 

Hồ Chí Minh triển khai Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở huyện Mường 

Tè (Đề án 245); đã xây dựng, hỗ trợ làm nhà cho 1.062 hộ gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn tại huyện Mường Tè với kinh phí 50 tỷ đồng, góp phần đảm bảo 

ANTT tại cơ sở. 

                                           
1 Ban hành Kế hoạch số 114/KH-BCĐ, ngày 20/01/2020 về thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 

2020; Kế hoạch số 199/KH-BCĐ, ngày 11/02/2020 về việc thực hiện Đề án đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu năm 2020; Kế hoạch số 280/KH-BCĐ, ngày 17/02/2020 về việc thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn 

trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020... 
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- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, tổ chức hơn 26 buổi tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân ở khu vực biên 

giới với hơn 1.560 lượt người tham gia; nội dung tập trung tuyên truyền phổ 

biến về Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng chống mua bán người, Luật Biên 

giới quốc gia.... góp phần nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, 

các ngành và Nhân dân trong chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác và tham 

gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn vùng biên. Duy trì 69 tổ (46 tổ cố 

định, 23 tổ lưu động) chốt chặn, kiểm soát dọc biên giới, ngăn chặn hoạt động 

xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ, 

kỹ thuật phương tiện hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo 

đảm cung cấp các dịch vụ truyền thông chất lượng và phù hợp đến các tầng lớp 

nhân dân. Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng các xã vùng biên giới để nâng 

cao hiểu biết về ý thức cảnh giác cho người dân, nhất là đối với phụ nữ vùng 

sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số nơi giáp biên về thủ đoạn và hậu quả của 

việc mua bán người, mua bán phụ nữ và trẻ em. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát 

thanh, truyền hình, Cổng Thông tin điện tử đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Mở 

các chuyên trang, chuyên mục với các tin, bài, phóng sự có chất lượng thông tin 

khách quan, chính xác, kịp thời đầy đủ về các biện pháp đấu tranh, phòng chống 

tội phạm, phòng chống mua bán người. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không 

kinh doanh với số lượng 4.500 tờ tuyên truyền cho cán bộ, công chức, học sinh 

và Nhân dân trên địa bàn. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng 

Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền qua các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, chiếu 

phim, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Kết quả: Đã lồng ghép tổ chức 08 

buổi tuyên truyền lưu động, tổ chức chiếu phim với chủ đề phòng chống ma túy, 

phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới với tổng số 10 buổi chiếu 

tại 08 điểm chiếu, phục vụ khoảng 900 lượt người xem. 

- Sở Tư pháp đã chỉ đạo, phối hợp các ngành, các cấp, các đơn vị, địa 

phương trong tỉnh tăng cường các hoạt động giáo dục, phổ biến về PCTP; 

phòng, chống mua bán người thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp 

luật, xét xử lưu động, mô hình câu lạc bộ như “Nông dân với pháp luật”, “Tuổi 

trẻ phòng, chống ma túy”, “Phụ nữ với pháp luật”. Đã biên soạn, phát hành 405 

cuốn đề cương, 37.800 tờ gấp pháp luật, 660 sách tìm hiểu pháp luật và 250 

cuốn sổ tay hỏi đáp pháp luật về phòng, chống ma túy. Tham mưu UBND tỉnh 

tổ chức, triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020. 
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- Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trong ngành tổ chức tuyên 

truyền phổ biến Luật Phòng, chống ma túy kết hợp phổ biến Luật Phòng, chống 

HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư, tập trung trong cộng đồng dân cư, tập trung 

vào các xã trọng điểm về ma túy; nhóm đối tượng sử dụng ma túy;  nhóm dân di 

biến động... ưu tiên hình thức tuyên truyền trực tiếp, kết hợp phát tài liệu, ấn 

phẩm tuyên truyền cho hơn 9.000 lượt người nghe là người nghiện ma túy, gia 

đình người nghiện, người nhiễm HIV. Đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực 

lượng vũ trang và chính quyền cấp cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ quán 

triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

công tác PCTP; phòng, chống mua bán người. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển 

khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp với các ban ngành trên địa 

bàn. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, hội thi, sinh hoạt nhóm, 

sinh hoạt câu lạc bộ với nội dung chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền về 

phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại và các biện pháp phòng ngừa các loại tội 

phạm hình sự, ma túy.  

- Ban Dân tộc tỉnh lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông 

qua việc tập huấn các Chương trình, chính sách dân tộc như: Chương trình 135; 

Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án phát 

triển kinh tế xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống; Đề án giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bảo dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2015-2025; Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số 

rất ít người giai đoạn 2016-2025. Tranh thủ đội ngũ người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số tuyên truyền, vận động đồng bào tại nơi cư trú không trồng, 

tái trồng cây có chứa chất ma túy, phá nhổ cây có chứa chất ma túy. Vận động, 

hỗ trợ và hướng dẫn người dân chuyển đổi diện tích trồng cây có chứa chất ma 

túy sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng 

thêm thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, 

chống tội phạm, phòng, chống ma túy, gắn với triển khai Chương trình hành 

động số 35-CTr/TU, ngày 01/11/2019 của Tỉnh ủy về việc triển khai 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. Kết quả: 08/08 huyện, 

thành phố, 03 công đoàn ngành và trên 95% công đoàn cơ sở tổ chức triển khai 

thực hiện với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp với trên 98% đoàn viên, công nhân, 

viên chức, lao động tham gia. 
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- Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức các buổi truyền thông về PCTP; phòng, 

chống mua bán người trong cán bộ, công nhân viên, hội viên đặc biệt trong lứa 

tuổi thanh, thiếu niên; tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả 

chương trình phối hợp hành động thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 về phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống ma túy, mại dâm và giữ gìn trật tự 

an toàn giao thông trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020. 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, 

ngành liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác PCTP, 

phòng chống ma túy và phòng, chống mua bán người gắn với công tác chuyển 

hóa địa bàn, công tác triển khai thực hiện “Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 

2020 tại 8/8 huyện, thành phố. Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức tuyên truyền 

về PCTP; phòng, chống mua bán người lồng ghép với các Chương trình mục tiêu 

quốc gia cho khoảng trên 1.500 lượt người tại 10 xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh.  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên, Ban Chỉ đạo PCTP các huyện, 

thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người với nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; từng bước nâng cao nhận 

thức cho cán bộ và nhân dân về ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống 

tội phạm, phòng chống mua bán người. 

III. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ, 

toàn diện nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh PCTP và thu được nhiều kết quả 

quan trọng; chuyển hóa thành công 12 địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT 

(05 xã đang đề nghị Bộ Công an ra quyết định), không để hình thành tội phạm 

có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; phá thành công nhiều 

chuyên án đánh bạc qua mạng, cho vay nặng lãi, giết người; nhiều đường dây 

mua bán vận chuyển ma túy bị triệt phá; các sai phạm, vi phạm trong quản lý 

kinh tế, môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm; đặc biệt đã tăng cường lực 

lượng phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng tình hình dịch Covid-19 

để hoạt động phạm tội. Kết quả cụ thể: 

1. Công tác đấu tranh tội phạm về trật tự xã hội 

Tình hình trật tự xã hội trên địa bàn trong 10 tháng đầu năm 2020 được 

kiềm chế, kéo giảm; ghi nhận xảy ra 158 vụ phạm pháp hình sự (so với cùng kỳ 

năm 2019 giảm 32 vụ = 16,75%), nổi lên là: 
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- Tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe có diễn biến phức tạp, có 

chiều hướng gia tăng(2); tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trái phép, sử dụng 

hung khí đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân gây mất ANTT diễn ra ở nhiều 

nơi(3); Tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi 

nhen nhóm xuất hiện. Công tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp rất nhiều 

khó khăn trong việc thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. 

Lực lượng Công an đã tập trung điều tra, bắt giữ 01 đối tượng cho vay nặng lãi 

với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng; Tội phạm xâm phạm sở hữu (trộm cắp, cướp, lạm 

dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...) giảm với cùng kỳ năm 2019 (xảy ra 103 vụ, 

giảm 59 vụ = 35,2%), tuy nhiên, đây vẫn là nhóm tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong 

cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội (chiếm 65,2% trên tổng số vụ phạm pháp về 

TTXH). Tình trạng trộm cắp gia súc, xe máy vẫn chiếm tỷ lệ cao; xuất hiện một số 

đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh trộm cắp linh kiện máy xúc trên địa bàn. 

Trước tình hình trên, lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể xã hội đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với 

phòng ngừa nghiệp vụ góp phần hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm và vi 

phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ 

đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, 

tự bảo vệ của người dân. Đã mở 06 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội 

phạm, bảo vệ đại hội Đảng các cấp. Đã tập trung điều tra làm rõ 142/158 vụ (tỷ 

lệ điều tra khám phát đạt 89,87%), bắt 247 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng 

có liên quan. Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm đánh bạc, 

đã bắt giữ 15 vụ, 60 đối tượng, ước tính số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc 

lên tới hàng chục tỷ đồng, loại tội phạm này có sự thay đổi về phương thức, thủ 

đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, lợi dụng môi trường mạng internet (zalo, 

facebook, web…) để hoạt động.  

2. Công tác đấu tranh tội phạm về ma túy 

Nhìn chung, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu cơ bản 

được kiểm soát, không phát sinh mới các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma 

túy. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không có tụ điểm phức tạp về ma túy, chưa phát 

hiện hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp. Tính chất tội phạm chủ yếu là mua 

bán nhỏ lẻ giữa các đối tượng nghiện với nhau nhưng thủ đoạn hoạt động ngày 

càng tinh vi. Trong 10 tháng năm 2020, đã phát hiện 313 vụ, 383 đối tượng (so 

                                           
2 Cố ý gây thương tích xảy ra 15 vụ, tăng 08 vụ so với cùng kỳ. 
3 Đáng chú ý, trong đầu tháng 10/2020 liên tiếp xảy ra 02 vụ tụ tập, dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn: 

tại xã Lản Nhì Thàng (Phong Thổ), và thành phố Lai Châu, các nhóm đối tượng đã tụ tập dùng dao, kiếm, côn 

nhị khúc, bom xăng... giải quyết mâu thuẫn làm 02 trường hợp bị thương, lực lượng Công an đã triển khai lực 

lượng ngăn chặn, truy bắt các đối tượng, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Đã triệu tập 33 đối tượng có 

liên quan điều tra làm rõ, thu giữ thu giữ 13 dao phóng, 04 kiếm, 04 gậy đánh bóng chày, 11 tuýp sắt, 01 gậy gỗ 

và 02 xe ô tô. 
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với cùng kỳ năm 2019 tăng 76 vụ = 32%, tăng 106 đối tượng = 38,26%); Thu 

giữ: 9,06kg hêrôin, 6,06kg thuốc phiện, 12,6kg ma túy tổng hợp và nhiều vật 

chứng khác có liên quan. Tuy nhiên, Lai Châu vẫn là địa bàn phức tạp, trọng 

điểm về trung chuyển ma túy. Đáng chú ý là việc lợi dụng xe khách vận chuyển 

trái phép chất ma túy, điển hình là chỉ trong 3 ngày, cùng trên 01 xe khách chạy 

tuyến Điện Biên – Lai Châu – Lào Cai, lực lượng Công an bắt 02 vụ, 04 đối 

tượng, thu 8 bánh hêrôin, 120.000 viên ma túy tồng hợp.  

Bên cạnh đó, với quyết tâm ngăn chặn, phá nhổ triệt để cây thuốc phiện 

trên địa bàn tỉnh. Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

1708/KH-UBND, về việc tuyên truyền, vận động phòng ngừa và phá nhổ thuốc 

phiện niên vụ 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo đó, các lực lượng 

chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an đã tăng cường hơn 200 lượt cán bộ, 

chiến sĩ xuống các địa bàn trọng điểm về trồng cây thuốc phiện (từ tháng 

9/2019 đến tháng 4/2020) để làm công tác tuyên truyền, nắm tình hình, kịp 

thời ngăn chặn hoạt động trồng cây thuốc phiện, phá nhổ triệt để diện tích đã 

phát hiện. Niên vụ 2019 - 2020, đã phát hiện, phá nhổ 100% diện tích có trồng 

cây thuốc phiện với 6.243 m2 (so với niên vụ 2018-2019 giảm 511,16 m2 

=7,5%). Phát hiện, xử phạt hành chính 05 vụ, 05 đối tượng có hành vi trồng 

cây thuốc phiện số tiền 15.000.000đ. 

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tích cực triển khai 

chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Methadone và Buprenophine tại 38 cơ sở điều trị, cấp phát thuốc trên địa bàn 

tỉnh. Đã tiếp cận điều trị Methadone cho 2.295 người nghiện ma túy(4). 

3. Công tác đấu tranh tội phạm, vi phạm về kinh tế 

Các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung 

đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến các lĩnh vực quản lý 

kinh tế. Các vi phạm chủ yếu tập trung tại lĩnh vực kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, vi phạm nhãn mác, quá hạn sử dụng (34 vụ), tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng hàng cấm (pháo) trái phép (06 vụ); vi phạm các quy định liên 

quan đến kinh doanh, vận chuyển khẩu trang (07 vụ)... Các lực lượng chức năng 

đã phát hiện, xử lý là 81 vụ (tăng 26 vụ = 47,3%), trong đó khởi tố mới 02 vụ, 03 

đối tượng, khởi tố bổ sung 07 đối tượng(5); xử phạt và bàn giao các cơ quan chức 

năng xử phạt 79 vụ với tổng số tiền 255 triệu đồng.  

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh Covid-19. Các lực lượng 

chức năng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý 

                                           
4 Điều trị bằng Methadone cho 2.126, Buprenophine cho 169 người 
5 01 vụ, 01 đối tượng lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Mường Tè; 01 vụ, 02 đối 

tượng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại Sìn Hồ; 07 đối tượng về hành vi thiếu trách 

nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Sìn Hồ). 
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vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận 

động các cơ sở kinh doanh, các nhà thuốc niêm yết công khai giá thuốc, vật tư, thiết 

bị y tế theo quy định và tổ chức ký cam kết không đầu cơ, gom hàng để trục lợi(6).  

Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành có 

liên quan thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của UBND tỉnh về chống thất thu, thu 

hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh (thu hồi 203 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2019); 

phối hợp với các ngành trong công tác chống thất thu, thu hồi nợ thuế, quản lý, 

bảo vệ rừng, buôn lậu, gian lận thương mại, đã xử phạt và thu hồi 1,7 tỷ đồng. 

4. Công tác đấu tranh tội phạm, vi phạm về môi trường  

Trong 10 tháng năm 2020, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường 

tập trung trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, tình hình 

vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp. Đã phát hiện và xử lý 65 

vụ, việc (giảm 24 vụ = 27%) vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 

khai thác khoáng sản trái phép..., trong đó khởi tố 03 vụ, 03 đối tượng(7), xử phạt, 

bàn giao cơ quan chức năng xử phạt 62 vụ với tổng số tiền 276 triệu đồng. 

Ngoài ra, phát hiện tại khu vực bãi vàng thuộc bản K2, xã Pắc Ta, huyện 

Tân Uyên có nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép, lực lượng chức năng đã 

thu: 24 đầu nối, 06 đầu máy nổ, 06 cối nghiền quặng, 14 lán trại che bạt, 03 mô 

tơ điện, 01 máy hàn điện, 01 máy cắt cầm tay, 02 giàn máy hơi và 01 can nhựa 

màu trắng chứa chất lỏng nghi là chất độc (axit). 

5. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội  

Tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm đối 

với hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. 

Tổ chức kiểm tra, rà soát lên danh sách và quản lý chặt chẽ các cơ sở hoạt động 

ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là cơ sở kinh doanh 

dịch vụ lưu trú, dịch vụ cầm đồ, quán karaoke.  

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư trong Công an nhân dân(8). Thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, 

chứng minh nhân dân, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về 

ANTT(9); nhất là việc quản lý các khách sạn từ 2 sao trở xuống, nhà nghỉ, nhà 

                                           
6 Đã xử phạt hành chính 07 vụ vi phạm các quy định liên quan đến kinh doanh, vận chuyển khẩu trang, 

tịch thu 73.455 chiếc khẩu, xử phạt với tổng số tiền 30.420.000đ. 
7 01 vụ, 01 đối tượng vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc 

dịch vụ y tế khác; 01 vụ, 01 đối tượng vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; 01 vụ, 

bắt 01 đối tượng vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ  
8 Tính đến 14/10/2020 đã thu thập 453.347 phiếu, đạt 97,3% so với tổng số nhân khẩu hiện tại của tỉnh 

(465.745 nhân khẩu); tổng số phiếu đã kiểm tra phúc tra là 450.661 phiếu (đạt 99,4%). 
9 Cấp mới, đổi, gia hạn 97 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; cấp 525 giấy phép vận chuyển vật 

liệu nổ công nghiệp (VLNCN), 150 giấy tiếp nhận VLNCN. 
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cho khách du lịch thuê phục vụ yêu cầu truy tìm các trường hợp nhiễm, nghi 

nhiễm Covid-19; triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí (VK), vật liệu 

nổ (VLN) và công cụ hỗ trợ (CCHT). 

Triển khai thực hiện có hiệu quả cao điểm thu hồi và tuyên truyền vận 

động nhân dân giao nộp vũ khí trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung chuyển hướng 

trọng tâm công tác từ “vận động, thu hồi” sang “đấu tranh, trấn áp” các đối 

tượng, ổ nhóm tội phạm tàng trữ, sử dụng VK, VLN(10), đã phát hiện, xử lý 01 

vụ, 07 đối tượng có hành vi chiếm đoạt, tàng trữ trái phép VLN, thu giữ 103,5kg 

thuốc nổ, 945 kíp nổ. 

6. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Trong 10 tháng đầu năm 2020, tình hình trật tự, an toàn giao thông 

(TTATGT) cơ bản được đảm bảo thông suốt. Tuy nhiên, do lưu lượng xe tăng; 

địa hình đường đồi núi đèo dốc, hiểm trở; cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế nên 

tình hình tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trong 10 tháng năm 2020 

xảy ra 63 vụ, hậu quả làm 25 người chết, 73 người bị thương(11). Nguyên nhân 

chủ yếu do lấn chiếm phần đường, không chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ.  

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, 

Công điện của Trung ương, Chính phủ về đảm bảo TTATGT; triển khai thực 

hiện tốt kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT trong dịp lễ, tết; phối hợp với các 

đơn vị chức năng, các công ty vận tải, các trường học, UBND các xã, phường, 

bến xe... tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông với nhiều hình thức đa dạng, tập 

trung tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân ký cam kết chấp hành luật 

giao thông đường bộ, tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường thủy trên 

các phương tiện thông tin đại chúng...(12).  

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, công tác phối 

hợp kiểm tra xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận tải hàng hóa trên 

địa bàn(13). Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới 633 xe ô tô, 12.913 xe mô tô. 

                                           
10 814 khẩu súng các loại (625 khẩu súng kíp tự chế; 179 khẩu súng hơi cồn; 05 khẩu súng hơi tự chế; 04 

khẩu súng nén khí tự chế, 01 khẩu súng quân dụng); 1.260 viên đạn quân dụng, 01 bệ khóa nòng K44, 05 lựu 

đạn, 40 vũ khí thô sơ, 45 nòng súng, 300g thuốc nổ TNT, 80 kíp nổ,  15 kích điện,  30 bẫy kiềng.  
11 Tăng cả ba tiêu chí: tăng 18 vụ = 40%, tăng 05 người chết = 25%, tăng 26 người bị thương = 55%. 

Trong đó: Tai nạn giao thông: 24 vụ, 25 người chết, 16 người bị thương; Va chạm giao thông: 39 vụ, 57 người 

bị thương. 
12 Duy trì công tác tuyên truyền Luật giao thông tại 30 điểm loa ở các bản, tổ dân phố; tổ chức 16 buổi 

tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cho hơn 5.344 lượt người tham gia, phát 100 tờ 

rơi tuyên truyền, 1.100 mũ bảo hiểm, 200 áo mưa, 500 quyền vở, bút và 750 phần quà khác; tổ chức ký cam kết 

cho 400 lái xe chấp hành các quy định của Luật Giao thông; xây dựng 27 tin bài, 02 phóng sự, in 150 đĩa tuyên 

truyền về công tác đảm bảo TTATGT. 
13 Lập biên bản 7.216 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, tạm giữ 1.279 phương tiện (trong đó: 08 ô tô 

khách, 16 xe ô tô tải, 28 xe ô tô con và taxi, 1.227 xe mô tô); 5.9373 giấy tờ các loại; xử phạt vi phạm hành chính 

6.876 trường hợp với số tiền 4.037.390.000 đồng nộp Kho bạc Nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 492 

trường hợp.   
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7. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

Trong 10 tháng năm 2020, tình hình cháy, nổ có diễn biến phức tạp, khó 

lường, nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện thời tiết khô, hanh, ý thức phòng 

cháy, chữa cháy (PCCC) của người dân còn hạn chế. Xảy ra 18 vụ cháy (giảm 

06 vụ = 25%), ước tính thiệt hại khoảng 4,08 tỷ đồng, 2.000 cây mắc ca, 

37,4ha(14) rừng và thảm cỏ. 

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 733/KH-

UBND ngày 07/5/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 

05/12/2018 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/4/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ 

(CNCH) trên địa bàn tỉnh Lai Châu; ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo 

về công tác PCCC(15). Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 

25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác PCCC. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra an toàn PCCC & CNCH đối với các 

cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, các phương tiện giao 

thông cơ giới, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển hành khách, vận chuyển 

chất, hàng nguy cơ về cháy nổ trên địa bàn tỉnh(16); thực hành kỹ năng, mở các lớp 

tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy(17); phối hợp cơ 

quan chức năng xây dựng tin bài, phóng sự tuyên truyền về công tác PCCC(18). 

- Tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với 797 lượt cơ 

sở thuộc diện quản lý về PCCC; kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC đối với 35 

lượt phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Qua kiểm tra 

kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn 

PCCC, đã ban hành 08 văn bản kiến nghị, yêu cầu khắc phục những tồn tại, 

thiếu sót trong công tác PCCC đối với các cơ sở; đồng thời, phát hiện 07 vụ vi 

phạm về PCCC 07 vụ, xử phạt hành chính 4.600.000 đồng. 

8. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Nhằm củng cố lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở, ngày 16/3/2020, UBND 

tỉnh đã ban hành Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh 

Công an xã”. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, với tinh thần khẩn 

                                           
14 11,2ha rừng; 26,2ha thảm cỏ. 
15 Công văn số 240/UBND-NC, ngày 11/02/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 

23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Kế hoạch số 1303/KH-UBND, ngày 

30/6/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
16 Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 07 cơ sở 5.600.000đ 
17 Mở 30 lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC; cấp 1.782 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về 

PCCC&CNCH. Mở 01 lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho 118 cán bộ Công an 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Thực hành kỹ năng PCCC, kỹ năng thoát nạn cho 1.688  giáo viên và 

học sinh của trường tiểu học Đoàn Kết, tiểu học Tân Phong tại Tp. Lai Châu.  
18 Phối hợp cơ quan chức năng xây dựng, đưa 55 tin bài, 22 phóng sự về công tác phòng cháy chữa cháy. 
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trương, nghiêm túc, đến 30/9/2020, đã hoàn thành việc bố trí 470 đồng chí Công 

an chính quy tại 94/94 xã trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo ít nhất 05 đồng chí/xã. 

Việc bố trí lực lượng Công an xã chính quy là một chủ trương rất đúng đắn, kịp 

thời, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và 

nhân dân. Lực lượng Công an xã chính quy đã và đang khẳng định vai trò, tầm 

quan trọng của mình trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. 

Chú trọng công tác xây dựng, duy trì các mô hình, chuyên đề trong phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa 

bàn, tập trung những địa bàn phức tạp về ANTT, hiện đang duy trì hoạt động 31 

mô hình tiêu biểu, từ đó đã nhân rộng ra nhiều mô hình, nổi bật là “Cụm giáp 

ranh đảm bảo an ninh trật tự tại các xã”, “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, 

“Bảo vệ đường biên mốc giới”, “Đưa đảng viên là cán bộ Công an sinh hoạt tại 

Chi bộ cơ sở đảm bảo an ninh trật tự”, “Tổ hòa giải, Tổ dân phòng”… Đồng thời 

thực hiện tốt công tác rà soát củng cố, kiện toàn duy trì và hướng dẫn hoạt động 

cho các ban, tổ dân phố, tổ hòa giải làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở(19). 

Tăng cường công tác tranh thủ, sử dụng vai trò, ảnh hưởng của người có 

uy tín vào công tác vận động quần chúng; tổ chức gặp mặt, tặng quà các đoàn 

người uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố(20). Đã 

chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 19 trong 

bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 87/94 xã 

đạt tiêu chí “Xã đạt chuẩn an toàn về ANTT và đảm bảo bình yên”; có thành 

phố Lai Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và 35 xã được 

công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; dự kiến cuối năm 2020 đề nghị công 

nhận huyện Tân Uyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và công 

nhận thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh 

lên 39 xã.  

Được sự quan tâm của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 tỷ đồng phục vụ hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn 

về nhà ở huyện Mường Tè (Lai Châu); UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh 

thường trực, chủ trì tham mưu, thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về 

nhà ở huyện Mường Tè (Đề án 245), với tổng số 1.062 hộ (755 nhà làm mới, 

307 hộ sửa chữa). Trong quá trình thực hiện, các đơn vị chức năng đã gặp 

nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi (mưa kéo dài) đa số các tuyến 

                                           
19 266 tổ ANND = 2.404 thành viên; Tổ xung kích 24 = 3.570 thành viên; 37 tổ phòng cháy chữa cháy = 

2.063 thành viên; mô hình bảo vệ đường biên mốc giới 03 mô hình tại 3 xã  = 245 thành viên; 12 tổ liên gia tự 

quản = 800 thành viên; 47 mô hình dòng họ đăng ký tự quản, tự phòng về ANTT = 5.772 thành viên; mô hình 

Bản bình yên về ANTT = 1.050 thành viên tham gia; 06 cụm liên kết giáp ranh đảm bảo ANTT giữa xã với xã, 

xã - phường - thị trấn  = 2.107 thành viên Ban an ninh trật tự. 
20 Tổ chức gặp mặt tặng quà, đưa 02 đoàn, 100 lượt người có uy tín về Hà Nội gặp mặt lãnh đạo Quốc 

hội, Ủy ban Dân tộc và thăm quan, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố. 
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đường liên bản, liên xã bị sạt, lở; nhiều xã, bản phải vận chuyển bộ vật liệu từ 

10-15 km... Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh phối hợp với UBND huyện Mường Tè đã huy động nhiều phương tiện và 

hơn 600 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ người dân làm nhà. Đến ngày 

09/10/2020, đã hoàn thiện 100% số nhà làm mới, sửa chữa, vượt tiến độ Đề án 

đề ra; ngày 28/10/2020 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án 245 và tổ chức Lễ 

trao tặng nhà cho người dân sử dụng, đồng thời biểu dương, khen thưởng tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Đề án (21).  

IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- Công tác đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

Lai Châu trong thời gian qua luôn được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các 

ngành, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, sự ủng hộ giúp đỡ của Nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh. Do vậy, chủ quyền biên giới quốc gia luôn được giữ 

vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định; bảo vệ tuyệt đối an 

toàn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; các đoàn khách cấp cao của Đảng, 

Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương lên thăm và làm việc tại Lai Châu. 

Kiềm chế và giải quyết ổn định tình hình ANTT ở cơ sở không để phát sinh 

điểm nóng, góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- UBND tỉnh đã quan tâm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 

túc hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, Kết luận của Đảng, Chính phủ, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tội phạm. 

Các sở, ban, ngành tỉnh đã chủ động làm tốt làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ, 

chính quyền các cấp làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai 

đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh PCTP, thu được nhiều 

kết quả quan trọng, đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền sâu rộng tại các địa 

bàn, góp phần làm chuyển biến nhận thức của Nhân dân. 

- Lực lượng Công an đã làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng, 

chính quyền trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch vận động 

nhân dân tham gia PCTP. Đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. 

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, phá 

nhiều Chuyên án, vụ án lớn, triệt phá các đường dây, tụ điểm phức tạp về trật tự 

xã hội góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh. 

2. Tồn tại 

                                           
21 Bộ Công an tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 11 cá nhân;  UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 26 

cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 46 cá nhân. 
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- Công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình về ANTT còn có mặt hạn chế, 

dẫn đến có việc giải quyết hoặc tham mưu giải quyết chưa kịp thời. Công tác 

nắm, quản lý hoạt động của một số đối tượng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật trong những tháng đầu năm 2020 còn hạn chế, giảm về số buổi và số 

lượt người tham gia. 

- Một số nơi, ý thức phòng chống tội phạm của quần chúng nhân dân còn 

hạn chế. Còn nhiều sơ hở trong quản lý tài sản như: Một số hộ gia đình chủ quan 

không đóng, khóa cửa khi ra khỏi nhà, một số hộ gia đình đi vắng dài ngày 

không có người trông coi; người dân để xe ở ven đường sau đó đi làm cả ngày 

hoặc vẫn cắm chìa khóa ở xe; người dân chăn thả gia súc trên núi dài ngày (đến 

khi đi tìm mới phát hiện mất, không rõ thời gian mất) tạo điều kiện cho các đối 

tượng trộm cắp và gây khó khăn cho công tác điều tra. 

- Tai nạn giao thông tăng cả 03 tiêu chí. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức 

chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông còn hạn chế, 

nhất là ở vùng sâu, vùng xa; một số vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện 

giao thông chạy xe quá tốc độ, lấn chiếm phần đường, thiếu chú ý quan sát và do 

địa hình nhiều tuyến đường nhỏ, hẹp, xuống cấp, đang sửa chữa là những yếu tố 

dẫn đến tai nạn giao thông. 

- Trang bị phương tiện của một số đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống 

tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình. 

V. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, triển 

khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; Tổ chức tổng kết 

Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên 

địa bàn Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 và Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 

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; qua đó đề ra 

biện pháp, kế hoạch thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. 

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị 

quyết, Chương trình về phòng, chống tội phạm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng. Phát 

hiện đấu tranh triệt phá kịp thời các ổ nhóm tội phạm, tập trung điều tra làm rõ 

các vụ án đã xảy ra. 

3. Chỉ đạo lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng triển khai thực hiện 

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa 
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Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc 

gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm 

vụ quốc phòng. 

4. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh, triệt phá các đường 

dây mua bán, vận chuyển ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” và Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn 

không tệ nạn ma túy”. Chỉ đạo các lực lượng chức năng sử dụng đồng bộ các 

biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm các quy định về môi trường trên các 

tuyến, địa bàn trọng điểm. 

5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xã hội, thực hiện tốt 

công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu, tăng cường công tác vận động thu 

hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh 

có điều kiện về an ninh trật tự. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp công 

tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo chuyển biến tích cực và kiềm chế, 

làm giảm tai nạn giao thông; kiềm chế, làm giảm các vụ cháy, nổ.  

6. Chỉ đạo các ban, ngành chức năng tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh tăng cường xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

tổ quốc phù hợp với từng vùng, đặc điểm khu dân cư. Đẩy mạnh và nhân rộng 

các mô hình quần chúng tự quản và khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự, gắn 

với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.  

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật 10 tháng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TH4.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 

 


