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BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tội phạm và an ninh trật tự trên địa bàn xã 

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2022, UBND xã báo cáo 
kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và an ninh trật tự trên địa bàn 
xã 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ AN NINH 
TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngay từ đầu năm Công an xã đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã thực 
hiện các kế hoạch để đảm bảo công tác ANTT trên địa bàn; đồng thời tổ chức 
nắm chắc tình hình ANTT tại địa phương, kịp thời phát hiện các vi phạm pháp 
luật để có biện pháp ngăn chặn và xử lý có hiệu quả. 

1. Tình hình an ninh Tôn giáo, quản lý người nước ngoài
- Về Tôn giáo: Tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản ổn định; 

trên địa bàn xã hiện có 03 chùa, hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, quy 
định của pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên tình hình Tôn giáo luôn tiềm ẩn 
những phức tạp ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội trong nhân dân. Đã có  
“hiện tượng tôn giáo mới”, “đạo lạ”, truyền đạo trái phép xảy ra trên địa bàn.

- Về người nước ngoài: Hiện có 01 người quốc tịch Lào lấy chồng là người 
địa phương, cư trú sinh sống ở trên địa bàn thôn Vũ Xá và luôn chấp hành quy 
định của pháp luật, cũng như các quy định của địa phương.

2. Công tác quản lý đê, khai thác cát
Lực lượng Công an xã tăng cường và thường xuyên thực hiện kế hoạch 

tuần tra, mật phục đảm bảo ANTT trên địa bàn; nắm chắc tình hình về khai thác 
cát trái phép; trong 6 tháng đầu năm chưa phát hiện có vụ việc liên quan, vi phạm 
pháp luật.

3. Tình hình trật tự xã hội và tệ nạn xã hội 
Xác định lấy phòng ngừa làm chính trong công tác đấu tranh, phòng chống 

tội phạm trên địa bàn, Công an xã luôn chủ động nắm tình hình về ANTT; kịp 
thời giải quyết, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo, đề nghị Công an huyện hỗ trợ 
giải quyết các vụ việc vượt thẩm quyền; là nòng cốt trong tuyên truyền, đấu 
tranh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, 
an toàn xã hội. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã phát hiện, lập biên bản, xử phạt và tham 
mưu xử phạt 12 vụ, cảnh cáo 3 vụ. Cụ thể: 07 vụ, 07 trường hợp vi phạm hành 
chính có hành vi về phòng chống dịch bệnh covid 19 (số tiền phạt 6.800.000 
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đồng và 01 trường hợp cảnh cáo); 01 vụ,  01 trường hợp có hành vi về sử dụng 
pháo trái phép (số tiền phạt 2.500.000 đồng); 04 vụ, 04 trường hợp có hành vi vi 
phạm về môi trường (số tiền phạt 1.150.000 đồng và 02 trường hợp cảnh cáo).

4. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
- Công an xã đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực 

hiện Đề án số 06 của Chính phủ về “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.  Hoàn thiện bổ sung, lưu trữ 
tài liệu 2.256 hộ gia đình/2.256 hồ sơ cư trú với 6.818 nhân khẩu thường trú trên 
địa bàn. Thực hiện các giải pháp làm sạch DLDC trên hệ thống phần mềm 
CSDLQG về dân cư. Phối hợp tổ lưu động Công an huyện làm việc tại xã 03 buổi, 
tổng thu nhận 637 hồ sơ đề nghị cấp CCCD gắn chíp điện tử và tài khoản ĐDĐT 
cho công dân trên địa bàn xã. Phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông huyện cùng 
Công ty môi trường đô thị Hải Dương chuyển 02 lần với 100 học sinh có độ tuổi từ 
14 đến 22 tuổi đến bộ phận một cửa ở UBND huyện Tứ Kỳ và tổ lưu động làm 
việc tại UBND xã Bình Lãng để cấp CCCD gắn chíp điện tử và tài khoản ĐDĐT. 
Đã triển khai lắp đặt hệ thống Camera an ninh tại các điểm, tuyến đường trong các 
Thôn với số lượng 7 điểm và hiện đang tiếp tục xã hội hoá để lắp đặt thêm.

- Lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với Trạm y tế xã thực hiện 
tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; rà soát công dân về 
từ vùng dịch, truy vết kịp thời F0, F1,... Tổ chức tuần tra, kiểm tra việc chấp hành 
cách ly đối với các trường hợp F0, F1. Từ đó phát hiện các hành vi vi phạm về 
phòng chống dịch để tham mưu biện pháp xử lý, răn đe.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự 
ATXH đối với các sự kiện chính trị, văn hoá diễn ra tại xã như: Đại hội thể dục 
thể thao xã, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã nhiệm kỳ 2022- 2027, 
Đại lễ Phật đản tại các Chùa và buổi rước 02 tượng Hộ pháp tại Chùa Như Ý 
(Chùa Tông) thuộc thôn Vũ Xá. Duy trì và thực hiện đảm bảo công tác tuần tra 
vũ trang với tổng số lượt là 118 buổi để phòng, chống tội phạm trên địa bàn các 
thôn; không để xảy ra hoạt động khai thác cát trên sông Bắc Hưng Hải; thực hiện 
kế hoạch và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Sea Games 31.

- Công an xã trực tiếp ra 12 thông báo phòng ngừa, đấu tranh với các loại 
tội phạm và phối hợp với Đài truyền thanh xã tuyên truyền trên hệ thống đài 
truyền thanh của xã. Trực tiếp tuyên truyền, vận động, ký cam kết thực hiện Luật 
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-
CP; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg tại 02 Trường học; 18 hộ dân kinh doanh 
trên địa bàn xã. Phối hợp với Đoàn thanh niên xã thực hiện 04 buổi tuyên truyền 
lưu động trên Loa di động được gắn trên xe mô tô. Vận động được 03 công dân 
tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ.

- Lực lượng Công an xã làm tốt công tác phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự 
xã quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Hoàn thiện hồ sơ xác 
minh, thẩm tra, bàn giao 01 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2022.
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- Tiếp tục duy trì hoạt động Mô hình dòng họ hiếu học – an toàn về ANTT; 
Mô hình Công an – Đoàn thanh niên phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên 
và 02 Mô hình về Trường học ANTT (Trường THCS và Trường Tiểu học).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, 

Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành công an về nhiệm vụ đảm bảo ANTT. 
Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm 
mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động. Chỉ đạo 
các ngành chức năng phối hợp giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến các 
hoạt động tôn giáo trái phép, các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để trở thành 
“điểm nóng”.

2. Tiếp tục nắm chắc tình hình ANCT và TTATXH, tình hình nhân dân; 
đặc biệt là trong việc bầu cử Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ trong thời gian tới và 
công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn xã. Giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn. Gắn kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư”. Vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia 
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh, tố giác tội phạm. Chỉ 
đạo, đôn đốc các thôn, cơ quan, nhà trường thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng 
làng, xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT. Phối hợp với các 
đoàn thể, các trường tổ chức tuyên truyền pháp luật.

3. Công an xã thường xuyên triển khai đồng bộ các giải pháp làm sạch DLDC 
trên hệ thống phần mềm CSDLQG về dân cư. Tiếp tục thực hiện Đề án của Thủ 
tướng Chính phủ về 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. Tuyên truyền cấp thẻ CCCD và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn.

4. Chỉ đạo lực lượng Công an xã chủ động bám sát địa bàn, quản lý đối 
tượng tù tha, án treo, cải tạo không giam giữ. Xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm 
soát, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa 
bàn, ngăn chặn các tai tệ nạn xã hội, phòng chống hoạt động khai thác cát trái 
phép trên sông Bắc Hưng Hải; đảm bảo an ninh chính trị và trât tự ATXH đối với 
các sự kiện chính trị, văn hoá diễn ra tại địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và an ninh trật 
tự trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 
2022; UBND xã trình kỳ họp thứ ba HĐND xã khóa XXII./.

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ông, bà đại biểu HĐND xã;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VP.                                                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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