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BÁO CÁO 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2022

(Trình kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX)

Năm 2022, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là 
Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31; các thế lực thù địch, phản động triệt 
để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, phòng chống dịch 
bệnh để tuyên truyền xuyên tạc phá hoại nội bộ, đẩy mạnh thực hiện âm mưu “Diễn 
biến hòa bình”; các vấn đề về an ninh nông thôn, như giải phóng mặt bằng các dự án 
lớn tiềm ẩn phức tạp về ANTT; số doanh nghiệp và dự án sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn huyện tăng nhanh làm phát sinh nhiều tội phạm kinh tế, môi trường; hoạt 
động tôn giáo, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm theo kiểu xã hội đen, tội 
phạm ma túy, và các tệ nạn xã hội tiềm ẩn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông vẫn 
chưa được kiềm chế vững chắc... đang là những vấn đề nhức nhối trong xã hội, gây 
mất ổn định về an ninh trật tự (ANTT). Những vấn đề trên đã có tác động, ảnh 
hưởng đến công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022, UBND huyện đã ban 
hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 về công tác bảo đảm an ninh, trật 
tự năm 2022. Qua triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên 
các mặt công tác như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ- TRẬT TỰ 
AN TOÀN XÃ HỘI NĂM 2022

1. Kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia
1.1. Đánh giá các yếu tố bên ngoài có liên quan tác động đến ANTT trên 

địa bàn huyện
- Liên quan đến tình hình dịch Covid-19
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022, 

số ca nhiễm mới liên tục tăng, đỉnh điểm có ngày trên địa bàn huyện Gia Lộc ghi 
nhận hơn 700 ca nhiễm mới. Đến tháng 5/2022 dịch Covid-19 về cơ bản được kiểm 
soát, chưa phát hiện có vụ việc phức tạp liên quan đến ANQG trên địa bàn huyện.

- Tình hình Biển Đông, xung đột Nga – Ukraine 
 + Chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến 

an ninh nội địa, đặc biệt là tình hình có thể phát sinh phức tạp, số đối tượng có liên 
quan “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Chính phủ Việt Nam 
Cộng hòa lưu vong”. Hiện tại chưa phát hiện có vụ việc gì phức tạp có liên quan.



2
+ Tiếp tục tăng cường nắm tình hình trong cộng đồng người nước ngoài tại 

Gia Lộc, chủ động các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài trên địa bàn huyện, nhất là Nga, Ukraine, Mỹ và phương Tây. 

1.2. Công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động 
xâm phạm ANQG

- Chưa phát hiện có hoạt động chống phá của các cơ quan đặc biệt nước 
ngoài, các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong. Chưa phát hiện có hoạt động 
thúc đẩy ra đời tổ chức “công đoàn độc lập”; hoạt động tuyên truyền phá hoại tư 
tưởng, kích động chống phá hay việc lợi dụng tình hình xung đột quân sự Nga-
Ukraine, tình hình biển Đông. Chưa có dấu hiệu của hoạt động tình báo, gián điệp, 
thu thập tin tức tình báo, lấy cắp, chiếm đoạt bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ, tấn 
công, thâm nhập, cài cắm nội gián, tạo dựng nhân tố chống đối trong nội bộ, hoạt 
động lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền”, “xây dựng xã hội dân sự” để chống phá, 
tác động hướng lái đường lối chính sách pháp luật.

 - Không có hoạt động khủng bố diễn ra trên địa bàn huyện, hoạt động của tổ 
chức phản động, số cơ hội chính trị; không có hoạt động kích động biểu tình gây 
rối ANTT, không có tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn.

1.3. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các đối tượng cảnh vệ, các mục 
tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành xây dựng các kế hoạch bảo đảm ANTT 
Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, Đại hội thể dục thể thao huyện Gia 
Lộc lần thứ IX; Kế hoạch công tác An ninh đối với Lễ phục sinh 2022, bảo đảm 
ANTT lễ Phật Đản năm 2022, Kế hoạch bảo đảm ANTT năm du lịch quốc gia 
2022. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch bảo đảm ANTT bầu cử 
trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024 trên địa bàn huyện.

- Các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện 
được bảo đảm ANTT; các lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển qua địa bàn huyện 
đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng 
thủ huyện năm 2022, được Ban đạo diễn tỉnh đánh giá cao, xếp loại: Giỏi.

1.4. Công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, tư tưởng, văn hóa
- Chưa phát hiện có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Không có hiện tượng mâu thuẫn, mất 
đoàn kết nội bộ xảy ra tại các cơ quan, tổ chức.

- Không có hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng nội bộ. Tình hình dư 
luận xã hội chưa phát hiện có việc lợi dụng dư luận để chống phá Đảng, Nhà nước 
gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ANTT.

- Tình hình an ninh chính trị nội bộ về cơ bản ổn định, nội bộ nhân dân, nội 
bộ các cơ quan tổ chức chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp, chưa phát hiện có hiện 
tượng trong nội bộ có hoạt động nội gián hay hoạt động “tự diễn biến” “tự chuyển 
hóa”. Không có hiện tượng bị lộ, mất bí mật Nhà nước.
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- Chủ động nắm tình hình về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực 

thù địch trên không gian mạng, nhất là các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống 
Đảng, Nhà nước. Tổ chức viết, đăng tải 40 bài phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch trên không gian mạng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao 
nhận thức về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và âm mưu, thủ 
đoạn của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không theo 
các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc trên không gian mạng (tăng 19 bài với số bài 
viết cùng kỳ năm 2021). Chỉ đạo Ban chỉ đạo 35 của huyện tích cực nắm tình hình 
các hội nhóm trên không gian mạng nhất là trang Fanpage của các đối tượng cộm 
cán chống phá Đảng và chính quyền ở trong và ngoài nước để nắm thông tin tình 
hình các đối tượng trên địa bàn huyện Gia Lộc nhằm phát hiện từ sớm đối tượng 
liên quan đến ANQG.

1.5. An ninh thông tin, truyền thông và an ninh mạng
Công tác quản lý Nhà nước về an ninh thông tin được bảo đảm xuyên suốt, 

không để tồn tại những sơ hở, thiếu sót. Không có hiện tượng lộ, mất bí mật Nhà 
nước trên không gian mạng. Hướng dẫn, kiến nghị 04 cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp khắc phục hạn chế về công tác bảo đảm an ninh mạng; phát hiện xử lý 05 
vụ vi phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông; đấu tranh, 
xử lý 05 vụ vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghệ cao, trong đó khởi tố 4 vụ 
04 bị can.

1.6. Công tác bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị
- Trên địa bàn huyện Gia Lộc không có vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp 

kéo dài nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” về ANTT. Có 165 lượt công dân lên 
phòng tiếp dân của UBND huyện (tăng 40 lượt so với cùng kì năm 2021). Các vấn 
đề mâu thuẫn, kiến nghị, đề nghị vẫn tập trung về các vấn đề liên quan đến đất đai, 
cấp quyền sử dụng đất, chế độ chính sách với người có công. Chỉ đạo các ban, 
ngành, đoàn thể tập trung nắm tình hình, tham mưu kịp thời giải quyết các kiến 
nghị, đề nghị ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp gây ảnh hưởng đến tình 
hình ANTT trên địa bàn huyện.

- Tình hình nhân dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự 
án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua xã Hồng Hưng và Dự án Khu dân cư 
Trạm Bóng xã Quang Minh, huyện Gia Lộc: Sau khi Hội đồng giải phóng mặt 
bằng huyện Gia Lộc tiến hành cưỡng chế thu hồi đất; tổ chức thi công tình hình 
ANTT tại 2 khu vực này về cơ bản ổn định, chưa phát hiện có vụ việc gì phức tạp 
liên quan đến ANQG.

Liên quan đến việc thi hành Quyết định thu hồi đất đối với 11 hộ gia đình, 
cá nhân tại thị trấn Gia Lộc có diện tích đất thu hồi thực hiện Dự án Khu đô thị 
mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2): Không còn hiện tượng người 
dân cầm băng rôn, khẩu hiệu kéo ra khu vực cưỡng chế tụ tập, tuy nhiên vẫn còn 
một số hộ dân gửi đơn thư khiến kiệu lên cơ quan có thẩm quyền đề nghị về 
phương án bồi thường. Chưa phát hiện tình trạng mất ANTT hay vụ việc phức tạp 
liên quan đến ANQG đối với các hộ dân trên. Chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp 
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tục làm tốt công tác động viên tư tưởng nhân dân chấp hành nghiêm quy định, 
không có hoạt động cản trở, chống đối.

1.7. Công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc
- Hiện nay, trên địa bàn huyện Gia Lộc hiện có 03 tôn giáo đã được nhà 

nước công nhận: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Về dân tộc, chủ yếu là người 
dân tộc Kinh và dân tộc Hoa. Thời gian qua, hoạt động của các tôn giáo, dân tộc 
trên địa bàn huyện Gia Lộc cơ bản thuần túy, tuân thủ pháp luật, các tôn giáo, dân 
tộc chung sống hòa bình, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương. Chưa phát hiện vấn đề phức tạp liên quan đến ANQG.

1.8. Công tác bảo đảm an ninh kinh tế
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và xung đột quân sự Nga - Ukraine 

tác động tiêu cực tới đời sống nhân dân và hoạt động kinh tế xã hội của địa phương 
(nhiều công ty, doanh nghiệp cắt giảm số lượng lao động, giá xăng dầu tăng khiến 
giá cả hàng hóa và chi phí vận chuyển tăng…).

- Tình hình an ninh công nhân ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu nhen nhóm 
của “công đoàn độc lập”, hoặc đối tượng là lãnh đạo, cán bộ quản lý doanh nghiệp, 
công nhân, người lao động tham gia hoạt động xâm phạm ANQG; không có vụ, 
việc tập trung đông công nhân đình công, lãn công gây phức tạp về ANTT.

- Kịp thời phát hiện, giải quyết từ cơ sở những mâu thuẫn, bức xúc liên quan 
đến quá trình xây dựng, hoạt động của các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI 
trên địa bàn huyện; nhất là tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, giải phóng 
mặt bằng, ô nhiễm môi trường; đình công, lãn công của công nhân. Tập trung rà 
soát các dự án thu hồi đất để xây dựng và phát triển cụm công nghiệp, khu công 
nghiệp đang có kiến nghị của nhân dân, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không 
để phức tạp kéo dài, không để trở thành “điểm nóng” về ANTT.

1.9. Công tác quản lý xuất nhập cảnh
- Chưa phát hiện có hoạt động gì nổi lên liên quan đến hoạt động của người 

nước ngoài, Việt kiều. Không có hoạt động nhập cảnh sai mục đích, cư trú lỳ; lao 
động nước ngoài trên địa bàn đều tuân thủ phát luật và các quy định của địa phương.

Có 69 người nước ngoài hiện đang lao động, làm việc trong các công ty 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lộc và 24 người nước ngoài hiện đang tạm 
trú trên địa bàn huyện với mục đích thăm thân, du lịch, kết hôn (Tăng 07 người so 
với cùng kì năm 2021). Qua nắm tình hình chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp liên 
quan đến ANQG.

2. Kết quả công tác chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ 
gìn trật tự an toàn xã hội

2.1. Công tác đấu tranh chống tội phạm về trật tự xã hội
Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an 

từ huyện đến cơ sở thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, 
chống tội phạm, làm tốt công tác phòng ngừa, thường xuyên thông báo về tình hình 
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vi phạm và tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản nhằm nâng cao ý thức tự 
phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản. Tăng cường tổ chức công tác tuần tra vũ trang trên 
tuyến giao thông nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội 
phạm. Tổ chức mở 02 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã 
hội bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và bảo đảm ANTT Seagames 31.

- Số vụ phạm tội về trật tự xã hội: Xảy ra: 28 vụ, 78 đối tượng (giảm 5 vụ 3 
đối tượng so với năm 2021); Tổng thiệt hại về tài sản: 412.934.000đ; số người 
chết: 01 người; số người bị thương: 03 người. Kết quả điều tra khám phá: điều tra 
làm rõ 28 vụ 79 đối tượng (đạt 100%). Giá trị tài sản thu hồi được: 247.764.000đ.

- Tệ nạn xã hội:
+ Đánh bạc: Khởi tố 05 vụ 42 bị can đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, 

“phỏm”, “chọi gà (giảm 11 vụ 45 đối tượng so với năm 2021). Thu giữ số tiền 
dùng để đánh bạc là 184.240.000 đồng và các dụng cụ như bát sứ, đĩa sứ, quân 
vị,... dùng để đánh bạc.

+ Phát hiện, xử lý vụ việc liên quan sử dụng công nghệ cao: Phát hiện 05 
vụ, 05 đối tượng (tăng 05 vụ, 05 đối tượng so với năm 2021), khởi tố 04 vụ, 04 
bị can.

- Lập hồ sơ đưa 24 đối tượng vào diện giáo dục tại xã, thị trấn (giảm 29 
đối tượng so với năm 2021); 01 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc 
(giảm 01 đối tượng so với năm 2021); 01 hồ sơ đưa đối tượng đi trường giáo 
dưỡng (bằng năm 2021).

2.2. Công tác đấu tranh chống vi phạm, tội phạm về kinh tế, môi trường
- Kinh tế: Phát hiện 107 vụ, 110 đối tượng (tăng 42 vụ, 39 đối tượng so với 

năm 2021). Khởi tố: 04 vụ 06 bị can (tăng 02 vụ, 04 bị can so với năm 2021); xử 
phạt hành chính 103 vụ, 104 đối tượng, phạt tiền: 341.900.000đ, thu giữ hàng hóa 
trị giá: 957.390.000đ.

- Môi trường: Phát hiện 142 vụ 142 đối tượng (tăng 27 vụ, 25 đối tượng so 
với năm 2021). Khởi tố: 01 vụ 01 bị can (tăng 01 vụ, 01 bị can so với năm 2021); 
xử phạt hành chính: 132 vụ 132 đối tượng, phạt tiền 267.125.000đ và cảnh cáo 09 
đối tượng.

2.3. Công tác phòng, chống tội phạm về ma túy
- Ma túy: Phát hiện 62 vụ 97 đối tượng (tăng 06 vụ, giảm 36 đối tượng so với 

năm 2021). Thu giữ 100,523g Heroine; 33,915g ma túy tổng hợp. Khởi tố 36 vụ, 
45 bị can (giảm 03 vụ, tăng 01 bị can so với năm 2021), trong đó: Tàng trữ trái 
phép chất ma túy 21 vụ 24 bị can; mua bán trái phép chất ma túy 11 vụ 15 bị can; 
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 04 vụ 06 bị can. Xử phạt hành chính 26 vụ 
52 đối tượng, phạt tiền 231.500.000đ.

- Lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 14 đối tượng (tăng 02 đối 
tượng so với năm 2021). 
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- Khai thác cát trái phép: Duy trì 02 chốt thường trực phòng chống khai thác 

cát trái phép tại Thống Kênh và Đoàn Thượng đã kiềm chế hiệu quả hoạt động 
khai thác cát trái phép. Phát hiện 02 vụ, 06 đối tượng khai thác cát trái phép 
(giảm 01 vụ, tăng 01 đối tượng so với năm 2021), hiện Công an huyện đang lập 
hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

2.4. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
2.4.1. Kết quả thực hiện Đề án 06
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 30/3/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06 của Chính phủ). Chỉ đạo triển khai 
thực hiện quyết liệt Dự án thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, 
cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử, duy trì thực hiện công tác làm 
sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo 100% dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống" theo quy 
định, đã tiến hành làm sạch 122.597 dữ liệu; thông báo số định danh cá nhân đến 
100% công dân trên địa bàn huyện, cập nhật mã định danh và thông tin khác cho 
5.326 đối tượng bảo trợ xã hội. Đã đồng bộ CCCD/ĐDCN với thẻ BHYT còn hiệu 
lực để đi khám chữa bệnh bằng CCCD là 91.189 = 85%; toàn huyện đã có 22/22 cơ 
sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký 
thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đã cấp được 1.025 thẻ.

- Tính đến ngày 14/11/2022, toàn huyện đã thu nhận 106.667/114.839 hồ sơ 
CCCD gắn chíp, đạt 93%; thu nhận được 24.835/116.760 hồ sơ định danh điện tử.

- Tổng giao dịch qua cổng dịch vụ công trực tuyến năm 2022: Đã thực hiện 
35.790 hồ sơ trực tuyến/54.274 hồ sơ, đạt 65,9%, trong đó:

+ Ngành Công an: 7.987 hồ sơ trực tuyến/12.554 hồ sơ.
+ Bộ phận “một cửa” UBND huyện 3.582 hồ sơ trực tuyến/6.139 hồ sơ.
+ Bộ phận “một cửa” cấp xã 24.221 hồ sơ trực tuyến/35.581 hồ sơ.
2.4.2. Công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT 
- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở đầu tư kinh doanh ngành, 

nghề có điều kiện về ANTT. Qua kiểm tra phát hiện, xử lý 11 cơ sở kinh doanh có 
điều kiện về ANTT (tăng 04 cơ sở so với năm 2021) vi phạm có hành vi không 
ghi đầy đủ thông tin khách hàng vào sổ quản lý trước khi cho khách vào phòng 
nghỉ theo quy định, thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động sử dụng trái 
phép chất ma túy tại cơ sở do mình quản lý, phạt tiền: 103.500.000đ.

2.4.3. Công quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng, chống vi 
phạm về pháo

Đã vận động 43 trường hợp là người dân tự nguyện bàn giao VK, VLN, 
CCHT (tăng 16 trường hợp so với năm 2021). Phát hiện, xử lý 15 vụ, 16 đối 
tượng có hành vi vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép. Khởi tố 01 vụ, 01 bị can về 
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tội vận chuyển hàng cấm (giảm 01 vụ, 01 bị can so với năm 2021); xử phạt hành 
chính 14 vụ, 15 đối tượng, phạt tiền: 8.750.000đ, cảnh cáo 06 trường hợp, nhắc 
nhở 02 trường hợp. 

2.4.4. Công tác quản lý PCCC: 
Tổ chức tuyên truyền về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ và công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với các chợ, cơ sở kinh doanh, 
hộ gia đình trên hệ thống loa truyền thanh huyện. Tổ chức kiểm tra các cơ sở thuộc 
diện quản lý PCCC, các cơ sở nguy hiểm cháy nổ trên bàn huyện, đã tiến hành 
kiểm tra 593/1562 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh 
doanh (đạt 53,1%). Qua công tác kiểm tra phát hiện, xử lý 16 vụ vi phạm về PCCC 
(tăng 05 vụ so với năm 2021), phạt tiền: 240.200.000đ (tăng 205.800.000đ so với 
năm 2021). Năm 2022, không xảy ra vụ cháy nào (giảm 01 vụ so với năm 2021).

2.4.5. Công tác đảm bảo TTATGT 
- Xây dựng, triển khai các kế hoạch, công văn chỉ đạo công tác đảm bảo 

TTCC, giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn huyện. Duy trì lực lượng tại các điểm 
giao cắt có lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm, xây dựng phương án 
phân luồng, giải quyết kịp thời ùn tắc kéo dài, bảo đảm giao thông an toàn thông 
suốt trên địa bàn huyện. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã lập biên bản và ra 
quyết định XPVPHC đối với 360 trường hợp (giảm 41 trường hợp so với năm 
2021), phạt tiền: 1.372.075.000đ  (tăng 685.350.000đ so với năm 2021). Tai nạn 
giao thông 06 vụ làm 05 người chết, 01 người bị thương theo phân cấp Công an 
huyện (giảm 02 vụ, 02 người chết, giảm 02 người bị thương so với năm 2021).

- Công tác đăng ký xe: Đăng ký mới 161 xe ô tô, đăng ký lại 129 xe ô tô. 
Cấp mới 1794 xe mô tô, gắn máy, xe điện; cấp lại 89 đăng ký xe xe mô tô, gắn 
máy, xe điện.

3. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Triển khai thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và công tác tái hòa nhập 

cộng đồng đối với các đối tượng chấp hành xong án phạt tù. Tiếp nhận mới 42 hồ sơ 
án treo và 12 hồ sơ cải tạo không giam giữ;  tiếp nhận và làm thủ tục cho 93 đối 
tượng tạm giam, tạm giữ vào nhà tạm giữ Công an huyện đảm bảo an toàn. Dẫn 
giải 01 đối tượng tại ngoại đi chấp hành án và 03 đối tượng vào trung tâm cai 
nghiện tại Chí Linh, Hải Dương. Xuất 61, nhập 62 vật chứng theo quy định. Bảo 
vệ tuyệt đối an toàn Nhà tạm giữ Công an huyện và 89 phiên tòa, 85 bị cáo. 

4. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu 

quả Đề án xây dựng “Làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp, 
trường học an toàn về ANTT”, đã có 18/18 xã, thị trấn; 104/104 làng, khu dân cư; 
25/25 trường học, 22 cơ quan, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu “an toàn về ANTT”. 
Kết quả có 16/18 xã, thị trấn (đạt 88,9%); 89/104 làng, khu dân cư (đạt 85,6%); 19/22 
cơ quan, doanh nghiệp (đạt 86,4%); 24/25 trường học (đạt 96%) đạt an toàn về an 
ninh trật tự.
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- Tham mưu cho Huyện ủy triển khai Kế hoạch số 11/KH-HU của Huyện ủy 

về “Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn góp phần giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện”.

- Chỉ đạo sơ kết 01 năm xây dựng mô hình điểm “Xã điển hình về phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Thống Nhất và mô hình “Công an xã điển hình 
kiểu mẫu về ANTT” đối với Công an xã Toàn Thắng.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội 
phụ nữ, Hội cựu chiến binh huyện, Hội Nông dân huyện thực hiện có hiệu quả các 
Nghị quyết liên tịch như: NQLT số 01/2001 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo 
vệ ANTQ trong tình hình mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư; NQLT số 02 về phòng ngừa ngăn chặn tội phạm và 
tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên đối với thanh niên hư tại địa phương… Tích 
cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ, tham gia 
công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, phòng, chống ma tuý và các tệ 
nạn xã hội ở địa bàn. Tổ chức tốt các mô hình quản lý, giáo dục con em trong gia 
đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, mô hình cai nghiện tại cộng đồng, gia đình, 
mô hình quản lý giáo dục trẻ em hư, trẻ em làm trái pháp luật. 

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Năm 2022, tình hình ANTT trên địa bàn huyện ổn định, an ninh chính trị 
được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Các ban, ngành, đoàn thể, 
chính quyền địa phương đã tham mưu giải quyết kịp thời có hiệu quả các điểm mâu 
thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; nắm chắc tình hình hoạt động của các tôn 
giáo, đạo lạ trên địa bàn huyện. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội thể thao Đông Nam 
Á Seagames 31. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài về thăm thân, du lịch, làm việc 
trên địa bàn huyện. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã chủ động phòng ngừa, 
chủ động tấn công kiểm soát, kiềm chế làm giảm mạnh tình hình hoạt động của tội 
phạm. Những vấn đề phức tạp về TTXH đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Tỷ 
lệ điều tra khám phá án cao, đặc biệt là điều tra khám phá được những vụ án 
nghiêm trọng, những vụ án nổi cộm được dư luận quần chúng quan tâm; điều tra 
khám phá nhiều ổ nhóm trộm cắp tài sản, xử lý nhiều vụ, việc liên quan kinh tế, ma 
túy, môi trường... Công tác quản lý nhà nước về ANTT đạt được nhiều kết quả 
quan trọng, nhất là việc triển khai thực hiện 02 Dự án là Dự án sản xuất, cấp, quản 
lý căn cước công dân gắn chíp điện tử, Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 
Đề án 06. Trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được duy trì đảm bảo, 
không để xảy ra ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm, ngày lễ. Tai nạn giao 
thông được kiềm chế giảm số vụ, số người chết, số người bị thương. Không xảy ra 
cháy, nổ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát triển cả 
về bề rộng và chiều sâu. Đã huy động được hệ thống chính trị ở địa phương tham 
gia công tác đảm bảo ANTT.
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2. Tồn tại, hạn chế
Người đứng đầu một số ngành, địa phương có nơi, có lúc, có thời điểm chưa 

đề cao vai trò, trách nhiệm, chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm 
tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác đã đề ra, nhất 
là trong triển khai thực hiện Đề án 06. Công tác nắm tình hình địa bàn, tình hình 
hoạt động của tội phạm hình sự, chưa kịp thời, sâu sát. Sự tham gia phối hợp của 
một số ban, ngành, đoàn thể có lúc còn hình thức; ý thức, tinh thần trách nhiệm của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm 
ANTT có nơi, có lúc còn chưa cao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở 
một số nơi còn hình thức, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm 
đúng mức. Công tác triển khai thực hiện Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị 
trấn còn chậm và chưa có kết quả, mặc dù, năm 2021 đã dự kiến trong năm 2022 
xây dựng 02 trụ sở Công an xã Toàn Thắng, Công an xã Quang Minh và cải tạo, 
sửa chữa trụ sở Công an thị trấn Gia Lộc, nhưng đến nay chưa khởi công, sửa chữa 
được trụ sở nào.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH 
CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI  NĂM 2023

Dự báo năm 2023, tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn tiềm ẩn 
phức tạp, nhất là xung đột quân sự Nga - Ukraine tiếp tục tác động tiêu cực tới đời 
sống nhân dân và hoạt động kinh tế xã hội của địa phương. Các thế lực thù địch, 
phản động tiếp tục triệt để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - 
xã hội để tuyên truyền xuyên tạc phá hoại nội bộ, đẩy mạnh thực hiện âm mưu 
“Diễn biến hòa bình”. Việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án 
phát triển kinh tế - xã hội tiềm ẩn mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Tội 
phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, các ổ, nhóm hoạt động “tín dụng 
đen”, bảo kê, đòi nợ thuê; tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường và các tệ nạn xã 
hội tiềm ẩn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông vẫn chưa được kiềm chế vững 
chắc… đặt ra nhiều thách thức với công tác đảm bảo ANTT. 

Để giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và ổn định tình hình an 
ninh nông thôn, kiềm chế gia tăng tội phạm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của huyện. UBND huyện yêu cầu các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị tập 
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ 
bảo vệ ANTT, trong đó trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng; 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 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 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXV…
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2. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu phá hoại 

của các thế lực thù địch, bọn phản động. Tập trung phát hiện, đấu tranh ngăn chặn 
không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Triển khai thực hiện các phương 
án, kế hoạch, xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT; các vụ 
tranh chấp khiếu kiện không để kéo dài và phát sinh “điểm nóng”, không để tình 
trạng quần chúng tập trung đông người kéo lên các cấp khiếu kiện. Tiếp tục tuyên 
truyền, vận động nhân dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụthi 
công các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Gia Lộc. Kịp thời ngăn chặn những 
hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật, gây mất ANTT. Bảo vệ 
tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu quan trọng, các đoàn lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc và đi qua địa bàn huyện.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng 
ngừa nghiệp vụ; căn cứ vào tình hình an ninh trật tự trên địa bàn chủ động mở các 
đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trước mắt triển khai thực hiện 
nghiêm túc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết 
Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm 
nổi lên gây bức xúc trong quần chúng nhân dân như trộm cắp tài sản, ma túy, tội 
phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm sử dụng công nghệ 
cao, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen…; kiên quyết không để hình 
thành các ổ, nhóm tội phạm hoạt động lộng hành trên địa bàn huyện gây dư luận 
xấu. Nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án, không để lọt tội phạm, không để 
oan sai; siết chặt kỷ cương, kỷ luật không để xảy ra vi phạm pháp luật trong điều 
tra, xử lý tội phạm. Tăng cường đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường 
giáo dưỡng, quản lý người nghiện tại cộng đồng và cai nghiện bắt buộc.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính. Triển khai 
quyết liệt Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 30/3/ 2022 của Chủ tịch UBND huyện 
Gia Lộc về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 
xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 (Đề án 06 của Chính phủ). Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm “90 
ngày, đêm” triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển 
khai quy định của luật cư trú năm 2020 về Sổ hộ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử 
dụng sau ngày 31/12/2022. Duy trì, vận hành hoạt động cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng đủ, sạch, sống”. Tiếp tục triển khai thực hiện cấp 
CCCD gắn chíp và định danh điện tử cho toàn bộ số dân trong độ tuổi cấp 
CCCD. Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; quản lý 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
về an ninh, trật tự. Triển khai các kế hoạch đảm bảo trật tự  an toàn giao thông - 
trật tự công cộng, hạn chế tai nạn giao thông. Tăng cường thực hiện các biện pháp 
đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi: Người điều khiển 
phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy; quá tải; cơi nới 
thùng, thành xe... Chú trọng công tác PCCC nhất là các chợ, các cơ sở sản xuất 
kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.
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5. Thực hiện hiệu quả công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công 

tác tạm giữ, tạm giam. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện 
để người chấp hành xong án phạt tù tìm kiếm việc làm, giải quyết khó khăn, ổn 
định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm hòa nhập với cộng đồng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn 
Nhà tạm giữ Công an huyện, không để người bị tạm giữ, tạm giam trốn, tự sát, chết 
không rõ nguyên nhân trong nhà tạm giữ.

6. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lồng ghép với các phong 
trào khác ở địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Làng an 
toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về ANTT”; xây dựng và 
nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ. Tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 
số 11 - KH/HU về “Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông 
thôn góp phần giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
huyện giai đoạn 2020- 2025”. Tập trung xây dựng mới các mô hình mới về phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7. Tăng cường xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh, 
toàn diện về mọi mặt; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 
16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân 
thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới; bổ sung cơ sở vật chất cho lực lượng Công an các 
xã, thị trấn. Tiến hành xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025, 
trước mắt xây dựng trụ sở Công an xã Toàn Thắng, Công an xã Quang Minh và 
sửa chữa trụ sở Công an thị trấn Gia Lộc.

Trên đây là báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 
2022, UBND huyện trình kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ủy viên UBND huyện;
- Các ĐB dự kỳ họp thứ 5
  HĐND huyện (Khóa XX);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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