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BÁO CÁO
Đánh giá công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
 trên địa bàn thị trấn Lai Cách

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Lai Cách về 
công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn Lai 
Cách năm 2022.

UBND thị trấn Lai Cách báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn thị trấn Lai Cách 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trước kỳ họp HĐND thị trấn Lai Cách gồm 
những nội dung sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện
- Các văn bản đã ban hành chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT năm 2022: 
+ Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 10/01/2022 của Đảng uỷ thị trấn Lai 

Cách về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an năm 2022 và thời 
gian tới.

+ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch UBND thị 
trấn Lai Cách về tăng cường tuần tra vi phạm phòng chống dịch Covid 19, công 
tác đảm bảo An ninh, trật tự Tết Nguyên đán năm 2022.

+ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch UBND thị 
trấn Lai Cách về tổng kết công tác đảm bảo An ninh, trật tự năm 2021.

+ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND thị 
trấn Lai Cách về công tác đảm bảo An ninh, trật tự năm 2022.

+ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 31/03/2022 của Chủ tịch UBND thị 
trấn Lai Cách về Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 
danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn.

+ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND thị trấn Lai Cách 
về Bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024.

- Kết quả thực hiện công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT:

+ Tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể trong thực hiện 
nhiệm vụ bảo đảm ANTT, nhất là với lực lượng Quân sự trong thực hiện nhiệm 
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vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 
03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ trong việc 
đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước như: 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; Ngày 
giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 01/5; 
xây dựng Kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu 
dân cư trên địa bàn, nhiệm kỳ 2022-2024; Lễ khai mạc và một số nội dung thi 
đấu Đại hội thể thao Đông Nam Á (Sea Games 31) diễn ra tại Hải Dương; Lễ hội 
âm thanh, ánh sáng tại Quảng trường UBND huyện…Tham gia Cuộc diễn tập 
khu vực phòng thủ năm 2022 trên địa bàn thị trấn Lai Cách đạt kết quả tốt.

+ Tham mưu với UBND thị trấn kiện toàn BCĐ và ban hành Kế hoạch 
thực hiện Luật Quản lý vũ khí, VLN, CCHT và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 
về quản lý, sử dụng pháo. Phối hợp cùng các lực lượng trong đó lực lượng chính 
tham gia cùng là Ban quân sự thị trấn thực hiện tuyên truyền, vận động, phát hiện 
thu giữ và xử lý các trường hợp tàng trữ, xử dụng trái phép pháo, vũ khí, công cụ 
hỗ trợ, vật liệu nổ.

+ Tiếp tục tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn 
Lai Cách trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, khu dân cư đảm 
bảo tốt công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

+ Tổ chức tuần tra kiểm soát theo chỉ đạo của Công an huyện Cẩm Giàng, 
đồng loạt kiểm tra công tác cư trú trên địa bàn. Hoàn thiện hồ sơ quản lý cư trú 
phục vụ công tác báo cáo công an cấp trên, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ 
đặt ra.

+ Phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng thực hiện việc cấp CCCD gắn 
chíp điện tử và mở tài khoản định danh điện tử cho công dân các lứa tuổi.

- Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình từ địa bàn cơ sở về nhân sự bầu cử 
Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024 trên địa bàn, phân công lực 
lượng bảo đảm ANTT tại các điểm bầu cử, kịp thời nắm tình hình, tham mưu đề 
xuất giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan ngay từ cơ sở. Kết quả: Cuộc 
bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã thành công tốt đẹp với 
tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và tỷ lệ phiếu đạt cao. Tình hình ANTT trước, trong và sau 
cuộc bầu cử ổn định, không xảy ra vấn đề gì phức tạp gây mất ANTT.

- Công an thị trấn thường xuyên nắm tình hình dư luận nhân dân, thông tin 
trên mạng xã hội, trên cơ sở đó đã chủ động tham mưu xử lý. Trong 6 tháng đầu 
năm Công an thị trấn đã tiến hành xác minh xử lý 01 trường hợp vi phạm "Báo 
thông tin giả" trên mạng xã hội.

2. Công tác phối hợp đảm bảo ANCT, TTATXH
- Công an thị trấn Lai Cách chủ động phối hợp với Ban quân sự thị trấn 

xây dựng kế hoạch về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ 
gìn trật tự ATXH và nhiệm vụ quốc phòng 2022. Phối hợp với các đội nghiệp vụ 
Công an huyện Cẩm Giàng, tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn dưới nhiều 
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hình thức, kết quả các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn giảm đáng 
kể so với những năm trước.

- Kết quả công tác phối hợp giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện, kéo 
dài liên quan đến đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân: Số vụ đã tham mưu 
giải quyết: 02 vụ, số vụ còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp: 01; đã tham mưu cho các 
cấp giải quyết theo hướng tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thời 
triển khai thực hiện các phương án phòng, chống biểu tình, bảo đảm ANTT phục 
vụ cưỡng chế, giải phóng mặt bằng khi có yêu cầu; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt 
động lợi dụng khiếu kiện để chống phá.

- Kết quả công tác phòng, chống các loại tội phạm hình sự (số bài viết: 01 
trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hải Dương, số buổi tuyên truyền: 03; số 
lượt tuần tra, kiểm soát: 68 lượt; số đối tượng được điểm danh, kiểm diện và 
kiểm điểm tại trụ sở: 15).

- Công an thị trấn thường xuyên duy trì trang fanpate: “Công an thị trấn 
Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương” của đơn vị; đăng bài, chia sẻ, 
tương tác, cập nhật tin tức tình hình an ninh trật tự trên cả nước. Tiếp nhận nhiều 
tin báo tố giác tội phạm, hướng dẫn công dân trình báo cơ quan chức năng có 
thẩm quyền, giải thích các quy định của pháp luật để công dân hiểu rõ quy định 
của pháp luật.

- Công an thị trấn luôn duy trì sự phối hợp với các ngành đoàn thể của thị 
trấn, nắm bắt kịp thời về tình hình diễn biến tư tưởng quần chúng nhân dân. 
Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực 
hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các 
quy định của địa phương. Giải quyết, ngăn chặn, xử lý kịp thời các sự việc về 
ANTT theo đúng thẩm quyền, góp phần ổn định tình hình ANTT trên đia bàn 
thị trấn Lai Cách.

3. Công tác quản lý đối tượng
* Tổng số đối tượng có tiền án, tiền sự, giáo dục tại địa phương, Công an 

thị trấn quản lý là 81 đối tượng. Trong đó:
+ Đối tượng hưởng án treo địa phương quản lý: 15 đối tượng;
+ Đối tượng tù tha địa phương quản lý: 09 đối tượng;
+ Đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú: 02 đối tượng;
+ Số đối tượng đưa vào giáo dục tại XPTT: 02
+ Tổng số đối tượng ngáo đá, nghiện, nghi nghiện, tâm thần kinh qua rà 

soát có 55 đối tượng. 
* Kết quả giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật hình sự. Tổng số 06 vụ 

việc. Trong đó:
+ Trộm cắp tài sản: 01 vụ
+ Các vụ việc khác: 05 vụ
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Theo phân tích cho thấy 6 tháng đầu năm 2022 không tăng so với cùng kỳ 
năm 2021. Đồng thời đã xuất hiện tội phạm mới có sử dụng công nghệ cao để 
đánh cắp thông tin rút tiền trong tài khoản ngân hàng, lừa chuyển tiền cho người 
thân ở nước ngoài... Công an thị trấn đã phối kết hợp cùng Đội CSHS Công an 
huyện điều tra xác minh theo quy định.

* Công tác quản lý hành chính trong lĩnh vực ANTT
Tiến hành kiểm tra tạm trú các nhà trọ theo kế hoạch đồng loạt trên tất cả 

các thôn khu dân cư, đồng thời phối kết hợp với đội Cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội,Công an huyện Cẩm Giàng, kiểm tra đột xuất các nhà nghỉ, dịch 
vụ Internet, nhà hàng karaoke để phòng, chống ma tuý, đảm bảo an toàn PCCC; 
việc đăng ký lưu trú, tạm trú trên địa bàn. Công an thị trấn Lai Cách đã tuyên 
truyền, nhắc nhở yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của 
pháp luật,  đề xuất với Công an huyện Cẩm Giàng có biện pháp răn đe, xử lý theo 
thẩm quyền.

* Công tác quản lý cư trú
Tính đến ngày 14/6/2022, toàn thị trấn có:
- Tổng số hộ thường trú: 4489 hộ; nhân khẩu thường trú: 15279 nhân khẩu.
- Công tác quản lý tạm trú: Tổng số hộ: 759 tổng số nhân khẩu: 2964
- Công tác quản lý lưu trú: Số liệu đăng ký lưu trú 6 tháng 1004 nhân khẩu.
4. Công tác xây dựng lực lượng
- Hiện tại Công an thị trấn có tổng số 19 đ/c (06 đ/c CA chính quy, 13 đ/c 

công an viên), 01 đ/c trưởng CA, 01 đ/c phó CA, 04 đ/c cán bộ, 13 đ/c công an 
viên tại các thôn, khu dân cư.

- Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của 
cấp trên về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Tổ chức họp Chi bộ định 
kỳ theo quy định, kiểm điểm vai trò và trách nhiệm của từng đảng viên nhằm 
nâng cao trách nhiệm gương mẫu của mỗi cá nhân.

- Lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, phong cách lãnh 
đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, đi sâu đi sát với nhiệm 
vụ công tác của từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thường xuyên nắm, bắt tình 
hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, diễn biến tư tưởng phát sinh trong quá trình sắp 
xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; triển khai thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị; việc luân chuyển cán 
bộ theo hướng “tăng cường cho cơ sở” tư tưởng ổn định, chấp hành theo sự phân 
công của tổ chức, đến nay CBCS đều yên tâm công tác, không hoang mang, dao 
động; không có CBCS bị xử lý kỷ luật.

- Công an thị trấn tổ chức bếp ăn chung cho toàn thể CBCS, thường xuyên 
duy trì bếp ăn đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức chiến 
đấu của CBCS trong đơn vị. Duy trì chỉnh trang đơn vị xanh – sạch – đẹp; được 
trang bị đầy đủ và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được trang cấp.
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- Công tác điều lệnh được thực hiện nghiêm túc, CBCS chấp hành kỷ luật, 
kỷ cương; công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện thường xuyên, nhận xét, 
phân loại thi đua định kỳ hằng tháng công tâm, khách quan, dân chủ. Công tác 
quản lý cán bộ được thực hiện chặt chẽ; đơn vị hiện còn 01 đồng chí đang tham 
gia học tại Học viện An ninh nhân dân theo sự phân công của cấp trên.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm:
- 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh trật tự tại địa phương cơ bản ổn 

định, một số vụ việc phát sinh được nắm bắt kịp thời, nhanh chóng triển khai lực 
lượng giải quyết công tâm, khách quan theo quy định của pháp luật, có hồ sơ thủ 
tục đầy đủ, chặt chẽ. Các vụ việc giải quyết đều được nhân dân và chính quyền 
địa phương ghi nhận và đánh giá cao, giải quyết mâu thuẫn ngay từ ban đầu, từ 
khi mới phát sinh, không để thành điểm nóng, phức tạp kéo dài.

- Đã chủ động, phối hợp nắm bắt, đánh giá, phân tích tình hình, quản lý đối 
tượng, gọi hỏi răn đe, giáo dục thuyết phục, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ 
sớm không để hình thành các băng, ổ, nhóm phức tạp, từ đó góp phần quan trọng 
trong công tác phát hiện, đấu tranh với các hoạt động của tội phạm, bảo đảm an 
ninh trật tự tại cơ sở. 

2. Thiếu sót, tồn tại:
- 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị được giao, quản lý bám sát địa bàn, nắm rõ đối tượng, giải quyết nhiều 
vụ việc phát sinh, mâu thuẫn xảy ra. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện 
nhiệm vụ còn một số thiếu sót, tồn tại như: Còn sử dụng biểu mẫu xác minh chưa 
đúng với quy định mới; kế hoạch xác minh đơn chưa xác định thời hạn xác 
minh… 

- Thị trấn Lai Cách có địa bàn rộng, dân cư đông, việc quản lý, nắm rõ địa 
bàn theo từng hộ gia đình, từng cá nhân về tên tuổi, lai lịch thân nhân, nghề 
nghiệp, mối quan hệ… chưa được sâu sát, phải dựa nhiều vào lực lượng Công an 
viên tại các thôn, khu dân cư.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH 
CHÍNH TRỊ - TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022.

1. Công tác tham mưu,tổ chức thực hiện
Tham mưu kịp thời với Đảng ủy ra Nghị quyết thường kỳ chỉ đạo về công 

tác đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn. Công an thị trấn xây dựng Kế hoạch 
chủ động nắm tình hình, xác minh làm rõ, kịp thời xử lý và giải quyết dứt điểm các 
vụ việc về ANTT ở các thôn, khu dân cư cũng như kịp thời ngăn chặn các biểu 
hiện vi phạm pháp luật, gây mất đoàn kết nội bộ trong quần chúng nhân dân. 

Thường xuyên tham mưu làm tốt các công tác tuyên truyền theo chỉ thị số 
14/CT-UBND ngày 16/6/2011 của UBND huyện cẩm Giàng, kiện toàn Ban chỉ 
đạo thực hiện Đề án "Làng an toàn, Khu dân cư an toàn, Cơ quan doanh nghiệp 
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an toàn về ANTT".  Tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng nâng cao cảnh 
giác phòng ngừa, tố giác tội phạm, tập trung vào các tội phạm có tổ chức mang 
tính chuyên nghiệp, tội phạm nguy hiểm khác, tăng cường công tác điều tra cơ 
bản, các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc di biến động, hoạt động của các loại tội 
phạm hình sự, rà soát đưa vào diện sưu tra các đối tượng có dấu hiệu phạm tội, 
thanh loại các đối tượng tiến bộ, nâng cao hiệu quả công tác điều tra phối hợp với 
các đội nghiệp vụ Công an huyện, trong công tác quản lý đối tượng điều tra giải 
quyết các vụ việc trên địa bàn thị trấn được kịp thời chính xác.

Tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tham 
mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực tôn giáo theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các 
hoạt động lợi dụng tôn giáo để gây ảnh hưởng đến ANCT, TTATXH trên địa bàn 
thị trấn.

Xây dựng Kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, vận động thu hồi và phòng 
ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 
pháo theo Kế hoạch của Công an huyện Cẩm Giàng. Tổ chức lực lượng tuần tra 
kiểm soát đảm bảo ANTT-ATGT trên toàn địa bàn thị trấn, nhất là những ngày 
Lễ lớn, ngày kỷ niệm, nhiệm vụ trọng đại và gần nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối 
những ngày lễ tết đặc biệt dịp cuối năm 2022 cũng như các nhiệm vụ của địa 
phương trong thời gian tiếp theo.

Triển khai nghiêm túc, quán triệt sâu rộng tới toàn thể nhân dân thực hiện 
nghiêm Luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định 
137/2020/NĐ- CP ngày 27/11/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; về 
công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, pháo nổ trong những ngày cuối năm. 

Thực hiện các chỉ tiêu công tác được giao theo đúng tiến độ và thời gian yêu 
cầu, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện.

2. Công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ gìn An ninh chính trị- 
Trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình ở từng thôn, khu dân cư, các cơ 
quan, công ty, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn, phát hiện kịp thời 
những vấn đề có liên quan đến ANCT, TTATXH, giải quyết dứt điểm các vụ 
việc không để xảy ra những diễn biến phức tạp làm mất an ninh chính trị, trật tự 
ATXH trên địa bàn thị trấn. Chỉ đạo lực lượng Công an viên tại các thôn, khu 
tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát vào những thời gian nhạy cảm và những 
dịp Lễ Tết nhằm ngăn chặn, hạn chế, xử lý các hành vi vi phạm.

Tập trung nắm chắc diễn biến hoạt động của các đối tượng bất mãn chính 
trị, các phần tử có tư tưởng chống đối Đảng và Nhà Nước, các đối tượng khiếu 
kiện kéo dài, kiên quyết không để các đối tượng xấu liên kết, tuyên truyền, phát 
tán tờ rơi, nói xấu chế độ lợi dụng kích động, lôi kéo nhân dân đi khiếu kiện đông 
người, vượt cấp và có những quan điểm sai trái với chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước cũng như các quy định của địa phương 
làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn. Chủ động có 
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biện pháp kiểm điểm giáo dục, xử lý các đối tượng vi phạm nhất là các đối tượng 
tù tha, án treo và các đối tượng đã vi phạm nhiều lần. 

Làm tốt công tác quản lý đối tượng, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, đồng thời thường 
xuyên phản ánh các diễn biến của các đối tượng khi có vấn đề phức tạp, chủ động 
báo cáo về Công an huyện để phối hợp giải quyết kịp thời.

Tập hợp tài liệu, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp giáo dục tại thị trấn đối 
với các đối tượng có nhiều lần vi phạm nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự để lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng; cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ 
sở cai nghiện bắt buộc. Tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục trẻ em hư tại 
cộng đồng theo kế hoạch và chỉ tiêu được giao. Tăng cường công tác phối hợp 
với các đơn vị giáp danh, các đội nghiệp vụ thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm 
bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn thị trấn.

Chủ động nắm bắt tình hình về các tụ điểm cờ bạc, ma túy, tệ nạn xã hội 
phối hợp cùng Công an cấp trên, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ triệt phá các tụ 
điểm phức tạp, hạn chế các tụ điểm phát sinh.

3. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
Làm tốt công tác quản lý dân cư trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Luật Cư 

trú, chú ý yếu tố người nước ngoài, chỉ đạo Công an viên các thôn, khu dân cư 
thường xuyên cập nhật vào sổ theo dõi người đến lưu trú, tạm trú nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý lưu trú, tạm trú, đồng thời kiểm tra phát hiện tội phạm, 
đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn.

Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân không sử dụng, tàng trữ, 
buôn bán, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ. Vận động những người có vũ khí, súng 
săn, súng tự chế chủ động giao nộp cho cơ quan Công an theo quy định.

Nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra tuyên truyền, ký cam kết các 
cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn như: Karaoke, nhà nghỉ, khách 
sạn, cầm đồ… phòng, chống mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, yêu cầu các 
chủ cơ sở chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phối hợp với 
các cơ sở thôn, khu dân cư; các ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, công ty, 
doanh nghiệp, trường, trạm, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy thường 
xuyên kiểm tra, bổ sung, khắc phục kịp thời các hạn chế, tồn tại ở cơ sở để không 
bị động khi có cháy xảy ra.

Duy trì và thực hiện nghiêm Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tổ chức lực 
lượng hướng dẫn nhân dân, nhất là các hộ kinh doanh ven các trục đường, khu 
vực chợ Lai Cách đảm bảo trật tự giao thông công cộng, trật tự an toàn xã hội 
không để ùn tắc giao thông. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành, kiên 
quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

4. Công tác phân loại xử lý các vụ việc
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Làm tốt công tác phòng ngừa, đồng thời phát hiện, thu thập thông tin ban 
đầu xử lý phân loại kịp thời những vụ việc xảy ra ở từng cơ sở thôn, khu dân cư 
và trên địa bàn thị trấn theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của thị trấn, phải tập hợp đầy 
đủ hồ sơ, tài liệu, xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật, tránh 
oan sai.

Những việc xảy ra trên địa bàn thị trấn, qua phân loại xử lý thuộc thẩm 
quyển của Công an cấp trên, thuộc lĩnh vực khác thì Công an thị trấn tiến hành 
lập hồ sơ ban đầu, tổ chức bảo vệ hiện trường, lấy lời khai, xác minh và báo cáo, 
chuyển hồ sơ, đối tượng lên Công an huyện, các cơ quan chức năng để giải quyết 
theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tập hợp hồ sơ tài liệu vào sổ lưu trữ theo đúng quy định để phục vụ công 
tác nghiệp vụ của ngành về công tác phòng, chống tội phạm đạt kết quả cao.

5. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
- Các ban ngành, đoàn thể, cơ sở thôn phối hợp với lượng lượng Công an 

thị trấn tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, chủ 
động cảnh giác, phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm; cùng với lực lượng Công 
an thị trấn và chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự, phát hiện, đấu 
tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống ma túy, 
các tệ nạn xã hội. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân 
cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về ANTT”,thường xuyên duy trì, tổ 
chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Phấn đấu 100% số làng, khu dân 
cư, được công nhận danh hiệu Làng an toàn về An ninh trật tự (hiện nay còn 01 
làng, khu dân cư)

- Công an thị trấn hiện đang xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình mới 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn thôn, khu dân cư, dự kiến trong 
thời gian tới sẽ được triển khai thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện và phát huy có hiệu quả công tác phối hợp giữa lực 
lượng Công an và Ban chỉ huy quân sự đẩy mạnh sự phối hợp với các tổ chức 
chính trị xã hội các ngành đoàn thể trong việc thực hiện giữ gìn an ninh chính trị, 
trật tự ATXH, đồng thời tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện 
nghiêm túc mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
Nước và các quy định của địa phương đề ra.

- Thường xuyên tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức 
trách nhiệm, mạnh dạn tố giác tội phạm. Duy trì tốt công tác đảm bảo an ninh, 
trật tự trên địa bàn, nhất là những ngày Lễ và sự kiện trọng đại của đất nước cũng 
như của địa phương.

6. Công tác xây dựng lực lượng
Tiếp tục duy trì và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực 
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lượng Công an, để nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các đồng chí 
công an viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấn chỉnh thực hiện tác phong, 
văn hóa ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, hạn chế đến mức thấp nhất sai phạm. 
Không để các đối tượng, phần tử xấu lợi dụng nhằm kích động, xuyên tạc.

Công an thị trấn tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn 
kiện toàn bổ sung lực lượng Công an viên tại các thôn, khu dân cư theo quy định 
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, chú trọng các thôn có diện tích rộng, dân số 
đông, tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Tiếp tục cử các đồng chí Công an đi tập huấn 
về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của ngành. Đề xuất với Công an cấp trên 
tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn cho toàn lực lượng để nâng cao trình độ, 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được nhiệm vụ thực tiễn địa phương.

Trên đây là báo cáo về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy-HĐND-UBND, sự phối kết 
hợp của các cấp, các ngành, cấp ủy chi bộ các thôn, khu dân cư, nhằm góp phần 
giữ vững ổn định tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn thị trấn Lai Cách năm 
2022 và trong thời gian tiếp theo./.

Nơi nhận:
- TT.HĐND Huyện
- UBND Huyện                   Để báo cáo
- TT Đảng ủy thị trấn
- Đại biểu HĐND.
- Trưởng ngành đoàn thể.
- Các thôn, khu dân cư.
- Lưu VP- Công an TT.

TM. UBND THỊ TRẤN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Hinh


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-08T17:36:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Lưu Xuân Hinh<luuxuanhinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-11T17:36:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LAI CÁCH<ttlaicach.camgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




