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BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021
và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
1. Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Đã xảy ra 18 vụ1
(giảm 03 vụ so vớ năm 2020) làm 01 người chết, 04 người bị thương, tài sản
thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Nổi lên là tình hiǹ h trô ̣m cắ p tài sản thời gian
gầ n đây trên điạ bàn diễn biế n phức ta ̣p, đố i tượng trộm cắp tài sản đa phần là
các đối tượng có liên quan đến ma túy2; đáng chú ý, tình trạng thanh, thiếu niên
tụ tập, băng nhóm dùng hung khí, vũ khí gây rối, đánh nhau để giải quyết mâu
thuẫn xảy ra nhiều3; thanh, thiếu niên ở các địa bàn giáp ranh tụ tập, chuẩn bị
đua xe trái phép4. Tệ nạn xã hội: Phát hiện 29 vụ đánh bạc (giảm 06 vụ so với năm
2020), đã xử lý một số vụ đánh bạc có quy mô lớn5; phát hiện 01 vụ mại dâm.
2. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Diễn biễn phức tạp và có
chiều hướng gia tăng, phát hiện 39 vụ - 75 đối tượng vi phạm pháp luật về ma
túy6 (tăng 10 vụ so với năm 2020). Các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái
phép chất ma túy ngày càng tinh vi, thủ đoạn hoạt động khép kín; nguồn ma túy
chủ yếu do các đối tượng móc nối với các đối tượng ở thành phố Đà Nẵng,
Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu,… để vận chuyển hoặc gửi ma túy
theo đường xe khách về vừa để sử dụng, vừa bán cho cho các đối tượng. Loại
ma túy các đối tượng sử dụng chủ yếu là ma túy tổng hợp dạng “đá”. Thời gian
gần đây, ngoài việc lợi dụng sơ hở của chủ quản lý các cơ sở kinh doanh
karaoke, nhà nghỉ, khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy, một số đối tượng
tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng7. Hiện nay trên địa bàn thị xã có 69
đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý.

Gồm: 01 vụ giết người, 01 vụ cướp giật tài sản, 03 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ dâm ô trẻ em, 12 vụ
trộm cắp tài sản.
2
7/12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn là do các đối tượng có liên quan đến ma túy thực hiện.
3
Công an thị xã đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 07 vụ - 12 nhóm, 90 thanh niên chuẩn bị hung khí đánh
nhau, thu giữ hơn 60 hung khí các loại như đao, kiếm, mã tấu, dao phóng lợn…
4
Phát hiện, ngặn chặn 20 thanh niên (ở Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành) tụ tập, chuẩn bị đua xe vào địa
bàn thị xã trong dịp Tết Trung Thu.
5
Vụ 06 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài xì tố tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tạm giữ
số tiền 114,25 triệu đồng; Vụ 05 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi lô đề với số tiền giao
dịch trên 300 triệu đồng tại phường Phổ Thạnh…
6
Gồm: 17 vụ - 28 đối tượng mua, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 22 vụ - 47 đối tượng sử
dụng trái phép chất ma túy.
7
Vụ 05 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng tại Phổ Khánh thu giữ tại
hiện trường 28 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng (là ma túy đá), 01 đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu (heroin).
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3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ:
Hoạt động buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn còn tiềm ẩn
phức tạp, tập trung chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng, pháo, thuốc lá điếu nhập
lậu,… ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và công tác bảo đảm an ninh trật tự
(ANTT) trên địa bàn. Phát hiện 13 vụ - 11 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh
tế (tăng 02 vụ so với năm 2020)8.
4. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Nổi lên là tình trạng
khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn (việc triển khai các dự
án, công trình giao thông, công trình công cộng mật độ ngày càng dày yêu cầu
một lượng lớn vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp là một trong những nguyên
nhân dẫn đến tình trạng khai thác đất, cát trái phép xảy ra thường xuyên). Phát
hiện: 32 vụ - 38 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 10 vụ so với
năm 2020)9.
5. Tình hình trật tự, an toàn giao thông: Xảy ra 29 vụ - 14 người chết,
17 người bị thương (giảm 14 vụ, giảm 04 người chết, giảm 14 người bị thương so
với năm 2020)10.
6. Cháy, nổ: Xảy ra 07 vụ (giảm 07 vụ so với năm 2020) - làm 01 người
chết, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 04 tỷ đồng.
7. Tình hình dịch Covid-19: Từ ngày 26/6/2021, khi dịch bùng phát trên
địa bàn thị xã đã ghi nhận 426 trường hợp F0 (trong đó có 02 trường hợp tử vong).
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC
1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai
- Quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của
Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới; công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phòng, chống tội
phạm, phòng, chống ma túy; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm an ninh, an toàn cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026 trên địa bàn thị xã. Ban hành 15 kế hoạch11, 22 văn bản chỉ đạo, điều hành
01 vụ kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập; 06 vụ kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng
từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; 01 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; 01
vụ vận chuyển hàng hóa nước ngoài không có tem, nhãn phụ; 02 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép; 02 vụ tàng trữ
lâm sản trái phép.
9
32 vụ vi phạm quy định về khai thác, thăm dò tài nguyên.
10
Tai nạn, va chạm giao thông đường bộ: Xảy ra 29 vụ - 14 người chết, 17 người bị thương (giảm 13 vụ, giảm
03 người chết, giảm 14 người bị thương so với năm 2020). Tai nạn giao thông đường sắt: Không xảy ra (giảm 01
vụ, giảm 01 người người chết). Tai nạn giao thông đường thủy: Không xảy ra (không tăng, giảm).
11
Kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn thị xã năm
2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện
chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày
27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện
Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số
08/CT-UBND ngày 09/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ
quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kế hoạch
8
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các mặt công tác bảo đảm ANTT, tổ chức Hội nghị tổng kết 01 chuyên đề công
tác bảo đảm chất lượng12.
- Tổ chức họp Tổ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về
TTATXH, chỉ đạo các lực lượng tập trung thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn
(đã chuyển hóa đạt 03/04 địa bàn).
- Ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/3/2021 về việc tổ chức thực
hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021 trên địa bàn thị xã Đức
Phổ. Tổ chức Hội nghị giao ban hằng tháng công tác phối hợp thực hiện nhiệm
vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng.
- Ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật
nhà nước và phòng, chống tập trung đông người gây rối trật tự công cộng, phá
rối an ninh, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn thị xã, tiến hành kiểm tra tại các cơ
quan, đơn vị, địa phương.
2. Công tác phòng, chống tội phạm
- Chỉ đạo các lực lượng phối hợp tổ chức 207 lượt phát động phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với khoảng 131.554 lượt người tham dự. Phối
hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên tổ
chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, lên án hành vi xuất,
nhập cảnh trái phép gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng ngừa tự
diễn biến, tự chuyển hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức tuyên truyền 126 tin, bài với 252
lượt phát trên Đài Phát thanh thị xã.
- Tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm; sơ,
tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến; xây
dựng mới 11 mô hình13, nhân rộng 20 mô hình14.
kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống tập trung đông người gây rối trật tự công cộng, phá rối
an ninh, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn thị xã năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng
điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND
ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật
trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020
của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Kế hoạch về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với
khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020
và các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thị xã Đức Phổ; Kế hoạch triển khai thực hiện
Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2021 – 2025;
Kế hoạch nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc
trên địa bàn thị xã; Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên
quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người
giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã.
12
Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 1395 của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi mới, nâng cao chất
lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020.
13
Mô hình fanpage “Vì quê hương Đức Phổ bình yên”; Zalo Công an thị xã Đức Phổ; Zalo an ninh
Công an xã Phổ Khánh; Zalo Công an xã Phổ Châu; Zalo Công an xã Phổ Ninh; Zalo Công an phường Phổ Văn;
Nhà ở cán bộ chiến sĩ có bình chữa cháy và 02 lối thoát nạn; Trường học an toàn về an ninh, trật tự tại Trường
Trung học cơ sở Phổ Khánh; Nông dân với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại thôn Nhơn Bích,
Phổ Nhơn; Tổ tự quản về an ninh, trật tự tại Liên đoàn lao động thị xã Đức Phổ; Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu
trú an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại xã Phổ Châu.
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- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội
phạm; triển khai thực hiện 04 đợt cao điểm15.
- Công an thị xã đã thành lập Tổ công tác đặc biệt tấn công, trấn áp tội
phạm, bảo đảm ANTT, TTATGT. Các Tổ công tác đặc biệt tổ chức 162 lượt
tuần tra, với 312 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Chỉ đạo UBND các xã, phường
thành lập các Tổ công tác gồm: Công an, Quân sự, Ban Bảo vệ dân phố, Tổ An
ninh nhân dân, Đồn Biên phòng tổ chức 455 lượt tuần tra, kiểm soát vũ trang
phòng, chống tội phạm tại địa bàn16. Lập 02 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp
giáo dục hành chính tại xã, phường.
- Điều tra, làm rõ 47/48 vụ - 182 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về
trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 97,9%), trong đó chuyển Công an tỉnh thụ lý, giải quyết 03
vụ - 13 đối tượng; Công an tỉnh Bình Định thụ lý, giải quyết 01 vụ - 02 đối tượng,
khởi tố 20 vụ - 39 bị can, xử lý vi phạm hành chính 21 vụ - 115 đối tượng, phạt tiền
171,35 triệu đồng, 01 vụ - 01 đối tượng giao cho gia đình quản lý (đối tượng vi
phạm bị bệnh về tâm thần), đang xác minh 02 vụ.
- Tăng cường công tác nắm tình hình, qua đó tổ chức kiểm tra, phát hiện 13
vụ vi phạm pháp luật về kinh tế (Khởi tố 02 vụ - 02 đối tượng; ra quyết định xử
phạt vi phạm hành chính 09 vụ - 01 tổ chức, 08 cá nhân, phạt tiền 39,75 triệu
đồng; chuyển Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ thụ lý, giải quyết 01 vụ; đang xác
minh 01 vụ); 32 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (ra quyết định xử lý vi phạm
hành chính 25 vụ - 07 tổ chức, 22 cá nhân, phạt tiền 49,1 triệu đồng; đang xác
minh 07 vụ).
+ Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực thẩm trên địa
bàn thị xã. Tiến hành kiểm tra tại 61 cơ sở kinh doanh trên địa bàn, qua đó, phát
hiện 05 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 04 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi
phạm hành chính 01 trường hợp, phạt tiền 800.000 đồng.
+ Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành nghề y, dược, đông y và tiến hành
kiểm tra 18 cơ sở hành nghề. Qua kiểm tra, phát hiện 06 trường hợp vi phạm,
nhắc nhở 05 trường hợp và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01
Mô hình “Zalo An ninh” tại 11 Công an xã, phường: Phổ Thạnh, Phổ Cường, Phổ Hòa, Nguyễn
Nghiêm, Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Quang, Phổ Nhơn, Phổ Thuận, Phổ An, Phổ Phong; Zalo Cảnh sát giao
thông Công an thị xã Đức Phổ; “Hộ an toàn - Thôn, Tổ dân phố bình yên” tại thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thôn
Nhơn Bích, xã Phổ Nhơn, TDP6, Phường Nguyễn Nghiêm, TDP An Trường, phường Phổ Ninh; “Camera an
ninh” tại Phổ Cường, Phổ Vinh, Phổ Thạnh; Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực
học đường tại Trường THPT Đức Phổ 1.
15
Đợt cao điểm trấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, TTATGT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước; Đợt cao điểm tấn công, trấn áp
tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
trên địa bàn thị xã; Cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong công tác
bảo đảm ANTT; Cao điểm truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã.
16
Qua công tác tuần tra: Phát hiện, lập biên bản, răn đe, cảm hóa 01 vụ - 08 học sinh đánh bạc; phát
hiện 03 đối tượng dương tính với chất ma túy; phát hiện, xử lý 01 trường hợp nẹt pô; phát hiện 05 vụ sử dụng
kích điện để đánh bắt cá; phát hiện, thu giữ 01 khẩu súng bắn hơi cồn tự chế, phát hiện, thu giữ 02 cây kiếm và
02 cây mã tấu; 03 vụ người dân vứt rác bừa bãi ra môi trường; phát hiện, lập biên bản 01 vụ - 02 đối tượng tàng trữ
trái phép 18 ống pháo; 02 vụ - 02 đối tượng sử dụng trái phép pháo, thu giữ 04 hộp với 13 quả pháo; phát hiện, lập
biên bản 05 trường hợp thanh niên tụ tập, sử dụng xe môtô có gắn pô độ chế vi phạm TTATGT; giải tán nhiều
nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây mất ANTT…
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cá nhân có hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành
nghề khám, chữa bệnh, phạt tiền 35 triệu đồng.
- Tổ chức các biện pháp trinh sát, nắm tình hình qua đó phát hiện 39 vụ 75 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy (khởi tố điều tra 13 vụ - 21 bị can; xử
lý vi phạm hành chính 25 vụ - 53 đối tượng, trong đó phạt tiền 27,5 triệu đồng;
01 đối tượng đưa vào giáo dục tại xã, phường, 01 đối tượng có quyết định đưa
đi cai nghiện bắt buộc, đang xác minh 01 vụ). Bắt giữ 01 đối tượng là học viên
cai nghiện ma túy bắt buộc bỏ trốn và đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Trung
tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
3. Công tác điều tra, xử lý án; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội
phạm và kiến nghị khởi tố; công tác vận động đầu thú, truy bắt đối tượng
truy nã
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã thụ lý điều tra 59 vụ - 88 bị
can (Án cũ chuyển sang 05 vụ - 09 bị can; Đồn Biên phòng Sa Huỳnh khởi tố
chuyển: 03 vụ - 03 bị can; khởi tố mới 55 vụ - 83 bị can; chuyển đơn vị khác: 04
vụ - 07 bị can). Kết thúc điều tra 53 vụ - 83 bị can (đạt tỷ lệ 89,8%)17; tạm đình
chỉ điều tra 01 vụ - 01 bị can; đang điều tra 05 vụ - 04 bị can. Điều tra lại 01 vụ 01 bị can (chưa kết luận điều tra).
- Tổng số tin báo, tố giác thụ lý trong kỳ: 82 tin (cũ chuyển sang 06 tin, tiếp
nhận mới 75 tin, phục hồi 01 tin); đã giải quyết 76/82 (tỷ lệ 92,7%) tin báo, tố giác
tội phạm18. Đang xác minh 06 tin.
- Công tác vận động đầu thú, truy bắt đối tượng truy nã: Trong kỳ, phát
sinh mới: 00 đối tượng; số đối tượng truy nã đang quản lý: 02 đối tượng. Gửi thư
kêu gọi đầu thú đến 100% gia đình đối tượng truy nã Công an thị xã đang quản lý.
Phối hợp bắt 01 đối tượng truy nã của địa phương khác.
4. Công tác quản lý giam, giữ, hỗ trợ tư pháp, thi hành án hình sự và
công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng
- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin, phân loại, bố
trí giam, giữ, lập hồ sơ và quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, công tác vũ
trang bảo vệ an toàn Nhà tạm giữ và thực hiện chế độ, chính sách cho can,
phạm nhân; không có trường hợp can, phạm nhân trốn, chết, tự sát hoặc vi
phạm nội quy giam, giữ; không có khiếu nại, tố cáo về công tác quản lý giam,
giữ. Nhà tạm giữ Công an thị xã hiện đang quản lý 23 can, phạm nhân (tạm
giam: 21; phạm nhân: 02).
- Thực hiện nghiêm quy trình bảo vệ phiên tòa, áp giải bị cáo. Tổ chức 43
phiên tòa hình sự, 59 phiên tòa dân sự tại Tòa án nhân dân thị xã; 01 vụ cưỡng
chế thi hành án dân sự.

17
Trong đó kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đề nghị truy tố 51 vụ - 78 bị can;
đình chỉ điều tra 02 vụ - 05 bị can.
18
Trong đó, khởi tố 36 tin, không khởi tố 34 tin, tạm đình chỉ giải quyết 05 tin, chuyển PC02 - Công an tỉnh
Quảng Ngãi: 01 tin.
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- Chỉ đạo các lực lượng phối hợp quản lý 27 án treo, 28 án phạt cải tạo
không giam giữ, 01 hoãn thi hành án phạt tù. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác
thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng tại các xã, phường. Hiện đang quản
lý 96 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức phổ
biến, giáo dục pháp luật cho 31 đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng,
chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn.
5. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm TTATGT
- Tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện 02 dự án Cơ sở dữ liệu Quốc
gia về dân cư, Căn cước công dân đạt yêu cầu19.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các
quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo20. Qua đó, đã
vận động Nhân dân giao nộp21 và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ22.
- Tổ chức 160 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện 14 trường hợp vi phạm, phạt tiền 23,5 triệu
đồng. Tổ chức 327 lượt kiểm tra, hướng dẫn kết hợp tuyên truyền an toàn PCCC và
CNCH, phát hiện 08 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4,8 triệu đồng.
- UBND thị xã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra an toàn về
PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh (đã
tiến hành kiểm tra tại 14 cơ sở gắn với tuyên truyền, phát tờ rơi và ký cam kết đảm
bảo an toàn PCCC).
- Công an thị xã đã tổ chức 820 lượt tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT,
có 2.880 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 2.247 trường hợp vi phạm
(trong đó có 01 trường hợp dương tính với chất ma túy, 43 trường hợp vi phạm
nồng độ cồn), tạm giữ 352 phương tiện và 1.897 giấy tờ xe; cảnh cáo 74 trường
hợp, phạt tiền 2.279 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 2.576.980.000 đồng,
tước có thời hạn 954 giấy phép lái xe (trong đó, thông qua hệ thống camera giám
sát, đã tiến hành gửi giấy thông báo mời các cá nhân, chủ phương tiện vi phạm
để xử phạt vi phạm hành chính, đã phạt tiền 957trường hợp không chấp hành
hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, phạt tiền 915.450.000 đồng).
Tiếp nhận 91.239 hồ sơ cấp CCCD (chiếm 88% số công dân trên 14 tuổi hiện đang có mặt tại địa bàn thị
xã Đức Phổ); làm sạch dữ liệu đạt 100%.
20
Tổ chức tuyên truyền và ký cam kết không chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại
pháo trái phép cho 8.036 học sinh các trường trên địa bàn. Tiến hành gọi hỏi, răn đe 15 trường hợp có liên quan đến
VK, VLN, CCHT và pháo; tổ chức ký cam kết cho 2.003 trường hợp, gồm: Chủ cơ sở tạp hóa, phế liệu, chủ xe tải,
xe khách đường dài, tàu thuyền không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép trên địa bàn.
Công an thị xã và Đồn Biên phòng Sa huỳnh tuyên truyền, ký cam kết 36 chủ tàu thuyền tại phường Phổ Thạnh
không sử dụng pháo trái phép tại Lễ hội Cầu ngư năm 2021.
21
Vận động thu gom: 02 hộp pháo hoa nổ, 04 khẩu súng quân dụng, 05 khẩu súng tự chế, 07 khẩu súng
hơi cồn tự chế, 03 súng bắn cá, 22 vũ khí thô sơ các loại (kiếm, mã tấu…); 509 viên đạn dùng cho súng quân
dụng; 80 viên đạn khác dùng cho súng tự chế; 01 bộ linh kiện để chế tạo súng hơi tự chế, 01 thân súng tự chế, 01
dùi cui điện, 02 quả đạn cối 105 ly (đã bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã). Phối hợp với các đơn vị liên
quan tiến hành tiêu hủy VK, CCHT năm 2021, gồm: 03 khẩu súng quân dụng, 22 khẩu súng tự chế, 21 vũ khí thô sơ,
255 viên đạn dùng cho súng quân dụng các loại, 05 công cụ hỗ trợ, 01 bộ chi tiết, linh kiện để chế tạo VK.
22
Phát hiện, lập biên bản 07 vụ - 16 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ. Xử phạt vi
phạm hành chính 05 vụ, 09 đối tượng, phạt tiền 28,75 triệu đồng. Cảnh cáo giao cho gia đình, nhà trường quản lý
giáo dục: 07 trường hợp (dưới 16 tuổi).
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- Đầu tư, lắp đặt hệ thống camera giám sát ANTT, TTATGT tại phường
Phổ Thạnh.
III. MỘT SỐ CÔNG TÁC NĂM 2022
1. Dự báo tình hình: Trong thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục
diễn biến phức tạp, thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19” sẽ đặt ra nhiều thách thức trên địa bàn, dự báo
tình hình ANTT trên địa bàn thị xã sẽ diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm, vi
phạm pháp luật, tệ nạn xã hội dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; tính chất tội
phạm ngày càng tinh vi, hoạt động trên không gian mạng; tình trạng thanh, thiếu
niên tụ tập, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn gia tăng ảnh hưởng đến
tình hình ANTT trên địa bàn.
2. Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022
- Tiếp tục tham mưu Thị ủy, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, có
hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm
ANTT. Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước gắn với kiểm tra việc
thực hiện Phương án xử lý việc tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo
loạn, khủng bố trên địa bàn thị xã Đức Phổ.
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động đẩy mạnh công tác nắm tình
hình, kịp thời phát hiện, tham mưu cấp ủy, lãnh đạo, chính quyền địa phương chỉ
đạo giải quyết bảo đảm tình hình ANTT ngay từ cơ sở, không để phát sinh đột
xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng trên địa bàn thị xã.
- Bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các công trình trọng điểm, các sự kiện
chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng tổ chức trên địa bàn, hoạt động của lãnh
đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến địa phương.
- Tăng cường công tác tấn công, trấn áp tội phạm, tổ chức tuần tra, kiểm
soát vũ trang; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy; tiếp tục vận
động đối tượng cai nghiện thay thế bằng Methadone tại Trung tâm phòng chống
HIV/AIDS tỉnh Quảng Ngãi.
- Đẩy nhanh tốc độ điều tra các vụ án đang thụ lý; giải quyết tin báo, tố giác
tội phạm, kiến nghị khởi tố, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra; chấp hành nghiêm
pháp luật trong hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình,
vi phạm hoạt động tố tụng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đầu thú,
truy bắt đối tượng truy nã.
- Các lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp
phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma
túy, sử dụng công nghệ cao. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác quản lý
nhà nước về an ninh, trật tự, gắn với công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tập
trung thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ
hỗ trợ, mua bán và sử dụng pháo nổ; công tác quản lý nhà nước về phòng cháy,
chữa cháy trên địa bàn thị xã. Tích cực phối hợp giúp Nhân dân phòng tránh,
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khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và tổ chức cứu nạn, cứu hộ.
Tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
- Chỉ đạo Công an thị xã thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký,
quản lý cư trú; kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều
kiện về ANTT trên địa bàn thị xã; kiểm tra định kỳ về PCCC tại các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức cấp CCCD tại đơn vị và lưu
động tại các xã, phường. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm TTATGT,
nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần; chú ý phát hiện, xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện
tham gia giao thông; phối hợp tuần tra tăng cường tuyên truyền lưu động trên
các tuyến giao thông.
- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là công tác tuyên truyền, phát động phong trào trên
không gian mạng; duy trì, phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức quần
chúng tự phòng, tự quản ở cơ sở; phối hợp duy trì, nhân rộng và xây dựng mới
các mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện
Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an; chỉ
đạo tổ chức sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm
2021.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm
pháp luật năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 trên địa bàn thị xã Đức
Phổ; kính báo cáo HĐND thị xã./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Các ban HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- CVP thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Minh Tâm

