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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 

Căn cứ Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09/10/2020 của Hội đồng nhân 

dân huyện Tu Mơ Rông về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp thứ 

11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 

UBND huyện Tu Mơ Rông báo cáo về việc công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, cụ 

thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT. 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền tổ chức quán triệt và ban hành các 

Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 17/KH-TU ngày 03/11/2016 

của Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của 

Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính 

trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 

tội phạm trong tình hình mới; lồng ghép thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 

22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phát hiện, xử lý vụ việc án tham nhũng và các chương trình, kế hoạch chỉ 

đạo công tác phòng, chống tội phạm của Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh Kon Tum. 

2. Công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về 

những âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trên địa bàn thông 

qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, 

nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong 

phòng, chống tội phạm; tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để phòng 

ngừa, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm. 

3. Công tác quản lý Nhà nước về TTATXH 

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội, quản lý trên lĩnh 

vực công nghệ thông tin, truyền thông nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm và 



chống các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là quản lý trên các lĩnh vực ngân 

hàng, tài chính, thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, đất đai, môi trường, lao 

động và một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện không để tội phạm lợi dụng 

hoạt động như: quản lý mạng viễn thông, Internet, karaoke…Tăng cường quản 

lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

4. Công tác phong trào và toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

Thường xuyên tổ chức phát động tốt các phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, tham gia phòng chống tội phạm và quản lý giáo dục đối tượng tại 

địa phương nhằm ngăn chặn kịp thời mọi diễn biến ngay từ cơ sở, không để xảy 

ra phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, tham mưu cấp ủy, Chính quyền chỉ đạo 

các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã kịp thời động viên những cá nhân, tổ 

chức có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo 

ANTT trên địa bàn. 

II. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM 

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tăng 

cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân 

dân, kết hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gia đình, 

trường học, khu dân cư văn hóa, an ninh, an toàn, các mô hình tự phòng, tự quản 

về an ninh trật tự; tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục hiệu quả các 

trường hợp có nguy cơ phạm tội tại cơ sở; chủ động phát hiện, giải quyết kịp 

thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh tội 

phạm, nhất là các loại tội phạm vi phạm pháp luật có nguyên nhân từ các yếu tố 

kinh tế - xã hội. 

- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc và kiểm soát tình hình; 

thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các băng 

nhóm nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội 

phạm mua bán người… Nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý các vụ án, không để 

xảy ra tình trạng oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tập chung điều tra làm rõ các vụ 

án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận…, phối hợp với 

Viện kiểm sát, Toàn án đưa ra xét xử nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa 

chung. 

III. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, ĐẤU 

TRANH, XỬ LÝ TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Tình hình kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật hành 

chính 

1.1. Phát hiện vi phạm pháp luật hành chính. 

Năm 2020 tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông 

đường bộ và trật tự an toàn xã hội tăng so với cùng kỳ năm trước. Số vụ phát 

hiện vi phạm hành chính: 35 vụ việc vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao 

thông đường bộ; 1 vụ việc vi phạm hành chính về việc dùng vũ lực chống đối 

người thi hành công vụ và không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với 



người tham gia chống dịch và có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ 

quan y tế; 1 vụ vi phạm hành chính về việc đánh nhau; 1 vụ vi phạm hành chính 

về việc điều khiển xe ô tô không có chứng nhận đăng kiểm và vận chuyển lâm 

sản trái phép. 

1.2. Xử lý, xử phạt vi phạm hành chính:  

Các vụ việc vi phạm hành chính đều có hình thức xử phạt chung là thu 

tiền nộp kho bạc nhà nước huyện Tu Mơ Rông. Tổng số tiền phạt thu được: 

44.950.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu chín trăm năm mươi ngàn). 

Các trường hợp vi phạm hành chính đều được xử lý một cách nhanh 

chóng, đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp vi phạm nào xảy ra 

tình trạng chống đối việc chấp hành quy định xử phạt. 

1.3. Tình hình chấp hành và tổ chức thi hành quyết định xử lý, xử phạt vi 

phạm hành chính cơ bản được chấp hành tốt, đầy đủ theo quy định của pháp 

luật. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp do hoàn cảnh còn nhiều khó 

khăn nên chưa thể chấp hành quyết định xử phạt hành chính. 

2. Tình hình và kết quả phát hiện, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật 

Trong năm 2020, do làm tốt công tác phòng ngừa nên tình hình ANTT  

không xảy ra bất kỳ trường hợp phạm tội nào liên quan đến lĩnh vực kinh tế, 

tham nhũng và chức vụ; môi trường; ma túy. Chỉ xảy ra một số trường hợp 

phạm tội liên quan đến lĩnh vực trật tự xã hội. Cụ thể: 3 vụ cố ý gây thương tích; 

1 vụ vứt hoặc giết con mới đẻ; 2 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ giết người; 1 vụ cướp 

và cưỡng đoạt tài sản; 1 vụ hủy hoại rừng; 1 vụ vu khống tất cả đều được giải 

quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

- Kết quả xử lý các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật được phát hiện: 

+ Số vụ khởi tố hình sự: 6 vụ. 

+ Số vụ việc không khởi tố hình sự: 2 vụ. 

+ Số vụ chuyển đơn vị khác xử lý: 1 vụ chuyển phòng PC02 giải quyết 

theo thẩm quyền. 

+ Số vụ đang điều tra xác minh: 1 vụ. 

3. Tình hình kết quả tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và 

kiến nghị khởi tố 

 Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã tiếp nhận 10 tin báo tố giác tội 

phạm từ công an các xã và quần chúng nhân dân. Kết quả: Cả 10 tin báo đều 

được tiếp nhận và xử lý theo đúng thẩm quyền, chức năng của CQĐT cấp huyện 

không để xảy ra các trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tiến hành khởi tố 6 vụ 

án hình sự, các tin báo khác đều đang được tiến hành xử lý khẩn trương không 

để chậm trễ đến quá trình điều tra. 

4. Công tác điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự, quản lý 

giam giữ và hỗ trợ tái hoàn nhập cộng đồng 



4.1. Công tác điều tra, xử lý tội phạm 

a. Kết quả công tác điều tra, tỷ lệ phá án: 

- Tổng số vụ án thụ lý điều tra: 

+ Án tồn chuyển qua từ kỳ trước: 0 vụ 

+ Án khởi tố mới: 6 vụ 

+ Án phục hồi điều tra: 0 vụ 

+ Án trả hồ sơ điều tra lại: 0 vụ 

- Kết quả xử lý điều tra: 

+ Án hoàn thành hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát truy tốt: 2 vụ, 3 bị can. 

+ Án đình chỉ: 0 vụ 

+ Án tạm đình chỉ: 1 vụ 

+ Án đang điều tra làm rõ: 3 vụ 

b. Công tác tạm giữ, bắt tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn 

- Công tác tạm giữ: 4 bị can 

- Áp dụng biện pháp ngăn chặn: 

+ Bắt tạm giữ: 5 đối tượng (trong đó: 2 đối tượng bắt trong trường hợp 

khẩn cấp; 2 đối tượng bắt trong trường hợp truy nã và 1 đối tượng bắt để tạm 

giam). 

+ Cấm đi khỏi nơi cư trú: 0 đối tượng 

4.2. Công tác thi hành án hình sự và quản lý giam, giữ 

- Công tác thi hành án hình sự 

+ Thi hành án hình sự hưởng án treo: 2 bị can 

+ Thi hành án hình sự cải tạo không giam giữ: 0 bị can 

- Công tác quản lý, giam giữ 

+ Tạm giữ: 2 bị can 

+ Tạm giam: 3 bị cáo 

4.3. Công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng 

Hiện tại công an huyện đang hỗ trợ tái hoàn nhập cộng đồng cho 22 

trường hợp, trong kỳ báo cáo không có trường hợp nào. Do đặc điểm tình hình 

kinh tế địa bàn còn khá khó khăn, cuộc sống kinh tế phụ thuộc vào sản xuất 

nông nghiệp. Sau khi chấp hành xong án phạt thì các đối tượng đều chủ yếu về 

lại địa phương tiếp tục sản xuất nông nghiệp. 

Các đối tượng trong diện tái hòa nhập cộng đồng đều được cán bộ công an 

huyện làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, hướng dẫn về các tác hại do mình 



đã gây ra. Vì thế, không có đối tượng nào trong diện tái hòa nhập cộng đồng 

phạm tội lại tất cả đều trở về địa phương sản xuất kinh tế. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Kết quả. 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Công an tỉnh, 

cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với 

các loại tội phạm. Vì vậy, tình hình tội phạm thời gian qua trên địa bàn huyện 

Tu Mơ Rông luôn được kiềm chế, tình hình ANTT luôn được giữ vững. 

- Các tin báo, tố giác về tội phạm được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, 

kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng đơn thư tố giác 

kéo dài, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội giúp 

cho việc giải quyết các thủ tục hành chính của người dân được giải quyết nhanh 

chóng, đúng quy định. 

- Công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội đạt được nhiều 

kết quả tốt. Các đối tượng tù tha về, đặc xá trở về địa phương được quản lý, giáo 

dục tốt, đồng thời tạo điều kiện về công ăn việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng 

đồng tốt, không để số người này có khả năng, điều kiện phạm tội. 

 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

 Tồn tại, hạn chế 

 Công tác nghiệp vụ cơ bản ở một số bộ phận chất lượng còn hạn chế, bị 

động. 

 Sự phối hợp công tác tuyên truyền giữa các cấp, các ngành đôi khi chưa 

được thường xuyên và đồng bộ.  

 Nguyên nhân của những tồn tại, hại chế 

 a) Nguyên nhân chủ quan. 

 Một số nơi cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm 

đúng mức đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Hiện nay vấn đề khó khăn gặp phải trong công tác phòng ngừa tội phạm là 

ý thức cảnh giác và tự bảo vệ tài sản của quần chúng nhân dân trên địa bàn còn 

kém tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện các hành vi phạm tội. 

 b) Nguyên nhân khách quan 

 Địa bàn huyện Tu Mơ Rông còn gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. 

 3. Những khó khăn vướng mắc 

Địa bàn huyện Tu Mơ Rông là địa bàn miền núi, giao thông đi lại khó 

khăn đèo dốc, phương tiện không đáp ứng trong việc đi lại, nhất là vào mùa 

mưa. Dân số cư trú trên địa bàn huyện chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, 



trình độ nhận thức còn hạn chế, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn, 

thiếu thốn. Công tác tuyên truyền, vận động gặp rất nhiều trở ngại. Lực lượng 

tuyên truyền còn thiếu, một số còn yếu về kinh nghiệm làm hạn chế hiệu quả 

tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống 

tội phạm.   

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN 

TỚI. 

1. Dự báo tình hình 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện sẽ có nhiều diễn biến phức 

tạp, các loại đối tượng sẽ tăng cường hoạt động vi phạm pháp luật. Hơn nữa, đây 

là thời điểm nhân dân thu hoạch nông sản có tài sản lớn để ở nhà nhưng ý thức 

tự bảo quản tài sản của người dân còn chưa cao, tạo điều kiện cho kẻ gian phạm 

tội, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. 

Với xu hướng phát triển của xã hội cũng như sự tác động của nền kinh tế 

thị trường hiện nay, trong thời gian tới tình hình ANTT trên địa bàn nói chung 

và hoạt động liên quan đến tội phạm vi phạm TTATXH nói riêng sẽ có những 

diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm cố ý gây 

thương tích. Vì vậy, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện Tu Mơ Rông làm tốt 

công tác nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động 

của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo ANTT trên địa 

bàn luôn được giữ vững. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ. 

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, 

đoàn thể, UBND các xã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn; tăng cường tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; có biện pháp phù hợp để 

quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ các đối tượng có nguy cơ phạm tội tại gia 

đình và địa phương. 

- Công an huyện với chức năng, nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý 

tội phạm phải thường xuyên nắm tình hình nhằm giữ vững tình hình ổn định về 

TTATXH trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về tội phạm. Nắm 

bắt kịp thời thông tin, tình hình về tội phạm để có hướng xử lý thích hợp. 

- Kiên quyết xử lý các loại tội phạm hoạt động trên các lĩnh vực môi 

trường, lĩnh vực buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng như đấu 

tranh với tội phạm khai thác cát trái phép, khai thác lâm sản trái phép. 

- Không để xảy ra các trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm trong điều tra, 

xử lý. Phấn đấu tỉ lệ phá án đạt từ 80% trở lên, riêng đối với các vụ trọng án tỉ lệ 

phá án đạt 100%. 

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn trấn áp kịp 

thời và kiên quyết đối với các loại tội phạm nguy hiểm. 



- Phối hợp với công an cơ sở làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý các 

đối tượng có điều kiện khả năng nảy sinh tội phạm. 

- Tiến hành điều tra, xử lý, răn đe, giáo dục đối với các đối tượng vi 

phạm. Tổ chức, giáo dục cảm hóa những đối tượng phạm tội trong cộng đồng 

dân cư. 

- Tăng cường lực lượng, đội ngũ tuyên truyền về số lượng cũng như chất 

lượng để đảm bảo công tác tuyên truyền đạt kết quả cao nhất. 

3. Giải pháp 

- Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa 

bàn huyện. Công an huyện thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 

phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động, giáo dục toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật; lồng ghép phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống ở khu dân cư để nâng cao trách 

nhiệm của quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm trên địa bàn. 

- Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như thông qua công tác điều 

tra cơ bản lực lượng Cảnh sát để củng cố hồ sơ, rà soát, phân loại, thu thập tài 

liệu bổ sung vào các hồ sơ điều tra cơ bản và giao nhiệm vụ cho nhân viên 

MLBM để kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các 

hành vi vi phạm pháp luật. 

- Thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để phòng ngừa, kịp thời ngăn 

chặn, xử lý các loại tội phạm trên địa bàn. 

   - Chỉ đạo Công an huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, 

đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục toàn dân tham 

gia phòng chống tội phạm; lồng ghép phát động phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống ở khu dân cư cũng như 

các chương trình công tác khác.  

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

năm 2020 và phương hướng, nhiềm vụ năm 2021 phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND 

huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông./. 

 

Nơi nhận:                                
- TT. Huyện ủy;                                                                                            
- TT HĐND huyện; 

- Ban TT UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- UBND các xã; 

- VP. HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VP, CVTH.                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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