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Kính gửi: Văn phòng Bộ Công an. 

 Thực hiện Công văn số 1686/BCĐ138/CP ngày 20/5/2020 của Ban Chỉ 

đạo 138 Chính phủ về sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua 

bán người 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (Ban 

Chỉ đạo 138 tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn tiếp tục duy trì ổn định, tội phạm về trật tự xã hội kiềm chế ở mức thấp so 

với toàn quốc, toàn tỉnh xảy ra 135 vụ phạm tội hình sự (giảm 24 vụ so với cùng 

kỳ năm 2019), hậu quả làm chết 11 người, bị thương 66 người, thiệt hại tài sản 

khoảng 03 tỷ đồng. Tuy nhiên còn xảy ra một số vụ án giết người, cố ý gây 

thương tích, nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn bột phát trong cộng đồng dân cư 

chưa được phát hiện, giải quyết kịp thời, một số trường hợp do sử dụng rượu, bia, 

chất kích thích... nên không kiềm chế được bản thân; mặt khác, một bộ phận 

người dân chưa nêu cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản nên tội phạm trộm cắp 

tài sản còn xảy ra chiếm tỷ lệ cao; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động “tín dụng đen” diễn ra ở cả thành thị và nông thôn, có cả cán bộ, công 

chức, viên chức, đảng viên vay tiền "tín dụng đen", kéo theo nhiều hệ lụy xấu về 

mặt xã hội... Tệ nạn đánh bạc còn xảy ra với nhiều hình thức như số đề, tú lơ khơ, 

xóc đĩa, cá độ bóng đá qua mạng…; tình trạng môi giới, mua bán dâm diễn ra nhỏ 

lẻ tại một số địa bàn, tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc 

lao động đã phát sinh tội phạm có yếu tố nước ngoài và các hành vi vi phạm pháp 

luật khác. Hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn giảm so với cùng 

kỳ năm 2019 nhưng còn xảy ra với thủ đoạn lợi dụng khó khăn về tài chính của 

gia đình bị hại và lợi dụng hình thức cho, nhận con nuôi để thực hiện hành vi mua 

bán trẻ em (dưới 01 tuổi) sang Trung Quốc. 

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, các đường 

dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới hoạt động với thủ đoạn ngày càng 

tinh vi, số lượng ma túy lớn; hoạt động mua bán ma túy nhỏ lẻ cung cấp cho các 

đối tượng nghiện còn xảy ra; tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy diễn ra ở 

một số địa bàn vùng sâu, vùng cao; còn có tình trạng một số cơ sở kinh doanh có 

điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), điểm vui chơi, giải trí... cho các đối tượng 

sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH) gây bức xúc... Toàn tỉnh hiện có 3.112 người 
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nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 130 người so với cùng kỳ 2019), gồm 229 

người trong Trại tạm giam, 258 người trong cơ sở cai nghiện, 2.625 người sinh 

sống tại cộng đồng (trong đó có 1.565 người nghiện đang tham gia điều trị bằng 

thuốc thay thế Methadone).  

Trong lĩnh vực kinh tế, đã phát hiện một số vụ sai phạm, tiêu cực liên quan 

đến quản lý ngân sách và thực hiện các dự án, quản lý đất đai. Do các lực lượng 

chức năng hai nước Việt Nam, Trung Quốc tăng cường kiểm soát, triển khai 

quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới nên 

hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm giảm so với thời 

gian trước. Tuy nhiên, đã phát hiện một số trường hợp lợi dụng dịch bệnh 

COVID-19 để trục lợi, buôn lậu các trang thiết bị y tế phòng chống dịch (khẩu 

trang, găng tay y tế...) sang Trung Quốc. Hoạt động mua bán, vận chuyển trái 

phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và pháo từ Trung Quốc vào địa bàn về các tỉnh 

phía sau tiêu thụ giảm so với trước. Các vi phạm pháp luật về môi trường như: xử 

lý chất thải, khai thác tài nguyên trái phép, ô nhiễm môi trường; nhập lậu gia cầm 

và các sản phẩm, nội tạng động vật, thực phẩm kém chất lượng, không qua kiểm 

dịch từ Trung Quốc còn xảy ra. Đáng chú ý, tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên 

địa bàn đã bùng phát trở lại sau thời gian công bố hết dịch, nguyên nhân chủ yếu 

do một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thực hiện tái đàn với con giống kém chất lượng 

không có nguồn gốc rõ ràng, khi lợn có biểu hiện nhiễm bệnh không kịp thời 

thông báo đến cơ quan chức năng mà nảy sinh tâm lý bán chạy, giết mổ lợn để 

tiêu thụ, không xử lý chất thải nên lây lan dịch bệnh. 

Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường, đi vào nền 

nếp. Tuy nhiên, còn phát hiện nhiều vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phòng 

cháy chữa cháy, trật tự công cộng, kinh doanh có điều kiện về ANTT. Nguyên 

nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn 

hạn chế, các chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe, công tác kiểm tra, xử lý của các lực 

lượng chức năng chưa được duy trì thường xuyên, liên tục... 

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Để duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, phòng 

chống mua bán người, ngay từ đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 15/02/2020 về thực hiện công tác phòng, chống 

tội phạm, Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 17/02/2020 về thực hiện Chương trình 

phòng, chống mua bán người năm 2020, trong đó gắn các nội dung cụ thể của 

Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 22/12/2016 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng 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, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 

20/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác đảm bảo an ninh, trật tự từ nay đến năm 2020, Kế hoạch số 156/KH-

UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện “Chiến lược quốc gia 
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phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030”... để 

chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực 

hiện nghiêm túc. Đồng thời, đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều 

văn bản chỉ đạo, tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề, lĩnh vực bảo đảm an ninh 

trật tự, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người  ...  

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra, đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị 

tăng cường công tác nắm tình hình và chủ trương, chính sách phòng, chống dịch 

bệnh của nước bạn tác động đến các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu để 

chủ động tham mưu, đề xuất triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh ngay 

từ biên giới, cửa khẩu; nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Công điện chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống dịch bệnh. 

Quá trình thực hiện, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn triển 

khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn 

hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn 

áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, trọng 

tâm là đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và lễ hội 

xuân Xứ Lạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông; đấu tranh chống buôn lậu hàng giả, hàng cấm; phòng 

chống các hành vi sai phạm về pháo…; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội ... 

huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống tội phạm, bảo 

đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động Nhân dân tham gia 

phòng, chống tội phạm 

Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, 

thành phố duy trì và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; nhân rộng các mô hình điển 

hình tiên tiến như “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, 

“Tổ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại khu dân cư”…; triển 

khai“Tháng hành động phòng chống ma túy”, “Tháng hành động vì trẻ em”, 

“Ngày Gia đình Việt Nam”, “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực 

gia đình”… năm 2020; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 

phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nhất là đấu tranh, phản bác các thông tin sai 

sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19, đặc biệt đã chỉ đạo các cơ quan truyền 

thông xây dựng các phóng sự, đăng tải chia sẻ các bài viết, xử lý nghiêm các 

trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 để tuyên 

truyền, định hướng dư luận về tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh của 

Chính phủ và tỉnh Lạng Sơn... với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng, 

thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, thanh thiếu niên, người lao động, Nhân dân trong công tác 

đảm bảo ANTT. 
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 Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị đã tổ chức 04 hội nghị, 5.621 buổi 

tuyên truyền lồng ghép cho trên 283.000 lượt người tham gia; xây dựng 70 chuyên 

mục “Vì an ninh Xứ Lạng” với 628 tin bài, 426 ảnh đăng tải trên báo, đài Trung 

ương và địa phương; biên tập và đăng tải 18 tin, bài và ảnh trên Cổng Thông tin 

điện tử của tỉnh phản ánh các hoạt động phòng chống tội phạm, nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.  

3. Công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 

Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố tổ 

chức thực hiện các bộ luật, luật về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống 

mua bán người và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thường xuyên tiến 

hành rà soát, phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đề xuất 

cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về công tác 

phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người. Tham gia ý kiến vào 29 dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư...) trên 

lĩnh vực phòng, chống tội phạm, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.  

4. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

4.1. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 

Chỉ đạo các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng 

cốt thực hiện đồng bộ, thường xuyên, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội, 

phòng ngừa nghiệp vụ gắn với mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm 

nên tình hình trật tự xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững và ổn định, kết quả 

cụ thể như sau: 

- Lực lượng Công an điều tra, làm rõ 155 vụ, 217 đối tượng phạm tội hình 

sự (27 vụ xảy ra từ trước), tập trung điều tra nhanh các vụ trọng án có tính chất 

đặc biệt nghiêm trọng kịp thời trấn an dư luận xã hội, thu hồi tài sản trị giá 

khoảng 850 triệu đồng, tỷ lệ khám phá án đạt 94,81%, trọng án đạt 100%, trong 

đó triệt phá 15 nhóm tội phạm, bắt 63 đối tượng. Tổ chức bắt, vận động đầu thú 

37 đối tượng truy nã (có 13 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm). Đưa 05 

trường hợp vào Cơ sở giáo dưỡng, Trường giáo dưỡng. Phát hiện, bắt 58 vụ, 333 

đối tượng đánh bạc (giảm 36 vụ so với cùng kỳ 2019) thu trên 01 tỷ đồng và nhiều 

tang vật liên quan, đã khởi tố 32 vụ, 197 bị can, xử lý hành chính 26 vụ, 136 đối 

tượng; bắt 01 vụ, 05 đối tượng hoạt động mại dâm (không tăng, giảm số vụ so với 

cùng kỳ 2019), đã khởi tố 01 vụ, 01 bị can, xử lý hành chính 04 đối tượng. 

- Các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, khởi tố, điều tra 01 vụ, 02 bị can 

về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, với 01 nạn nhân bị lừa bán (giảm 02 vụ, 05 

đối tượng so với cùng kỳ năm 2019); tổ chức tiếp nhận, giải cứu và hỗ trợ 03 nạn 

nhân bị mua bán trở về (02 người nước ngoài, 01 người Việt Nam), các nạn nhân 

được bố trí ăn, nghỉ, liên hệ trở về gia đình và hỗ trợ các điều kiện theo quy định. 

4.2. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy 

Đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh triệt phá các đường 

dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh qua biên giới và triệt xóa 
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các điểm, đối tượng bán lẻ, sử dụng ma túy trái phép; tuyên truyền, phát hiện, xử 

lý nghiêm các trường hợp trồng cây có chứa chất ma túy. Kết quả, các lực lượng 

đã phát hiện, bắt 134 vụ, 230 đối tượng (giảm 72 vụ so với cùng kỳ 2019) về các 

hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu gần 

13,8 kg hêrôin (trên 41 bánh); 452,1 kg và 53.905 viên ma túy tổng hợp, 35,6 

gam cần sa, gần 280 triệu đồng, 02 ôtô, 11 xe máy, 03 khẩu súng tự chế và nhiều 

vật chứng liên quan; trong đó, điều tra khám phá 16 đường dây, bắt giữ 44 đối 

tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ: 13,7 kg hêrôin; 452,1 kg và 53.808 viên ma 

túy tổng hợp. Kiểm tra, phát hiện xử lý 22 vụ (07 vụ vô chủ) gieo trồng cây có 

chứa chất ma túy (chủ yếu là cây con); đã tổ chức phá nhổ 15.503 cây thuốc 

phiện, 09 cây cần sa trên diện tích hơn 2.230m2 (giảm 32 vụ so với cùng kỳ 2019); 

lập hồ sơ, đưa 72 trường hợp vào Cơ sở cai nghiện tỉnh theo Quyết định của Tòa 

án nhân dân. 

4.3. Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, chức 

vụ và môi trường 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp 

luật về thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng; tăng cường đấu tranh ngăn 

chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ngay từ biên giới, không để hình 

thành tụ điểm buôn lậu lớn, phức tạp, chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý 

nghiêm các vụ việc vi phạm, các hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục 

lợi; tập trung nắm tình hình, điều tra xử lý hoạt động “tín dụng đen”; quyết liệt 

đấu tranh với các vi phạm pháp luật về lĩnh vực kinh tế, môi trường, hoạt động 

nhập lậu gia cầm và các sản phẩm nội tạng động vật, đồng thời tăng cường các 

biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, không để lây lan diện rộng... Trong 

6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, khởi tố 02 vụ, 

03 bị can là cán bộ trong các cơ quan Nhà nước về hành vi vi phạm các quy định 

về quản lý kinh tế; phát hiện, xử lý 2.133 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

giả, hàng cấm (bằng 82,93% so với cùng kỳ năm 2019), thu giữ hàng hoá trị giá 

khoảng 17,2 tỷ đồng, 645.398 chiếc khẩu trang y tế, 29.000 đôi găng tay y tế và 

nhiều mặt hàng khác; điều tra làm rõ, khởi tố 04 vụ, 04 bị can về hành vi cho vay 

lãi nặng trong giao dịch dân sự và ngăn chặn, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc vi 

phạm pháp luật (đòi nợ, siết nợ...) có dấu hiệu liên quan đến hoạt động “tín dụng 

đen”; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường. 

Đã phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh 

chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động buôn 

bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép; thực hiện các biện pháp tuyên truyền 

rộng rãi, kết hợp với gọi hỏi, răn đe, giáo dục cá biệt các trường hợp có nguy cơ 

vi phạm về pháo. Do đó, trên địa bàn cơ bản không xảy ra tình trạng sử dụng, đốt 

pháo trái phép, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, tết Thanh minh và các lễ hội 

đầu năm. Tuy nhiên tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo từ 

Trung Quốc vào địa bàn để đưa về các tỉnh nội địa tiêu thụ vẫn còn diễn ra. 

5. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; điều tra xử 

lý tội phạm; quản lý can, phạm nhân  
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5.1. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị 

khởi tố 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong 6 tháng đầu 

năm 2020, đã thụ lý, giải quyết tổng số 398 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 

nghị khởi tố (số cũ chuyển sang là 68, số tiếp nhận mới trong kỳ 320, phục hồi 

10);  kết quả giải quyết tin báo về tội phạm trong kỳ là 286/398 tin, đạt 71,85% 

(khởi tố vụ án hình sự 142, không khởi tố vụ án hình sự 121, tạm đình  chỉ giải 

quyết 23, đang giải quyết tin trong thời hạn, không có tin quá thời hạn giải 

quyết). Tiếp nhận và giải quyết 10 đơn khiếu nại trong hoạt động tố tụng hình sự. 

5.2. Công tác điều tra, xử lý án 

Đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp tập trung nâng cao chất lượng việc thực 

hiện Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 

01/6/2006 giữa Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối 

cao hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 

người phạm tội, gắn với tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong bắt, 

điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Lực lượng 

Công an thụ lý 606 vụ, 1.105 bị can (trong đó: số kỳ trước chuyển sang 189 vụ, 

308 bị can; khởi tố mới 365 vụ, 786 bị can; phục hồi 18 vụ, 13 bị can; tăng do 

tách vụ án 11 vụ; giảm do nhập vụ án 01 vụ, 01 bị can; tiếp nhận 37 vụ, 18 bị 

can; chuyển đi 13 vụ, 19 bị can). Đã chuyển Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy 

tố 443 vụ, 778 bị can; đình chỉ điều tra 28 vụ, 29 bị can; tạm đình chỉ 19 vụ, 10 bị 

can. Tòa án nhân dân đã giải quyết 385 vụ, 690 bị cáo, tổ chức xét xử lưu động 

05 vụ án, công bố 472 bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử. 

5.3. Công tác quản lý, giáo dục, cải tạo can phạm nhân 

Cơ quan tư pháp và các ngành chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật 

Thi hành tạm giữ, tạm giam, Chỉ thị số 17/CT-BCA-C81 ngày 26/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác quản lý giam, giữ người bị tạm giữ, 

tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới”; Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của 

Chính phủ và Đề án "Đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành 

xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020" và các quy định của pháp 

luật trong công tác quản lý giam giữ, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và các 

chế độ đối với can, phạm nhân. Đã tổ chức xét giảm án phạt tù cho 59 phạm nhân 

đang chấp hành án tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ thuộc Công an tỉnh (cụ thể đợt 

Tết Nguyên đán 38 phạm nhân, đợt 30/4/2020 21 phạm nhân) đảm bảo đúng quy 

định; quyết định tha thù trước thời hạn có điều kiện cho 10 trường hợp; trích xuất 

471 lượt can, phạm nhân, bảo vệ an toàn tuyệt đối 625 phiên tòa; lập hồ sơ và cho 

03 người vay tổng số 90 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng để phát 

triển kinh tế (hiện nay toàn tỉnh có 18 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền là 540 triệu 

đồng). Tính đến thời điểm 31/5/2020 toàn tỉnh quản lý 1.795 can, phạm nhân (số 

cũ chuyển sang 860, số tăng 935, số giảm 949). Hiện còn 846 can, phạm nhân 

(Trại tạm giam 473, Nhà tạm giữ 373), trong đó có 114 bị án tử hình. Trong kỳ 

quản lý 1.987 người chấp hành xong án phát tù, trở về địa phương sinh sống (có 
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11 người tái vi phạm pháp luật). Tổng số người chấp hành án phạt tù đang hưởng 

án treo là 1.052 trường hợp, số người chấp hành xong thời hạn thử thách án treo 

được cấp giấy chứng nhận là 230 người.  

6. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội 

6.1. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội 

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công 

tác quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, 

quản lý vũ khí, vật liệu nổ, trong đó tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, 

nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; đấu 

tranh mạnh với các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí thô 

sơ, công cụ hỗ trợ trái phép. Lập hồ sơ, đưa 261 trường hợp vào áp dụng các biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 

30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn (261/419 = 62,3% chỉ tiêu giao năm 2020). 

6.2. Công tác phòng chống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức và 

công dân về phòng cháy chữa cháy, tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa 

cháy tại các chợ, Trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở quốc phòng… trên địa 

bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy, làm bị thương 01 

người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 57 triệu đồng (giảm 07 vụ so với cùng kỳ 

năm 2019). 

6.3. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Chỉ đạo mở các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết, lễ 

hội, các ngày kỷ niệm 30/4, 01/5 và các sự kiện quan trọng; triển khai các kế 

hoạch, phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, giải 

quyết ùn ứ xe chở hàng nông sản lên các cửa khẩu; huy động tối đa lực lượng, 

phương tiện, sử dụng linh hoạt các biện pháp công tác, tổ chức tuần tra, kiểm 

soát, xử lý 25.405 trường hợp vi phạm. Do đó tình hình trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; trên địa 

bàn tỉnh không xảy ra tổ chức đua xe trái phép và ùn tắc giao thông. Trong 6 

tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 

người, bị thương 07 người (giảm 06 vụ, 08 người chết, 04 người bị thương so với 

cùng kỳ năm 2019) 

6.4. Công tác bảo vệ, tuần tra nghiệp vụ 

Bảo vệ tuyệt đối an toàn 08 mục tiêu trọng điểm, phối hợp các lực lượng 

chức năng bảo đảm ANTT khu vực cách ly dịch bệnh COVID-19, theo dõi công 

dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác  phối 

hợp tuần tra kiểm soát công khai gắn với tuần tra nghiệp vụ, đảm bảo an ninh trật 

tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp D2 - E27 - BCA tổ chức 250 ca 

với 4.902 lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng 

điểm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020… để chủ động phòng ngừa tội phạm và 

vi phạm pháp luật. 
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7. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận các cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2019; 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật 

tự" năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm củng cố, đẩy mạnh 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tuyên truyền pháp luật, hoạt 

động từ thiện, văn hóa, văn nghệ tiếp tục nâng cao nhận thức của quần chúng 

Nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành về công tác đảm 

bảo ANTT; duy trì, xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh trật 

tự, các tổ dân phố, tổ tự quản... nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân 

dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Đối với việc triển khai Công an xã chính quy: đã chỉ đạo Công an tỉnh phối 

hợp Sở Nội vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1688-

CV/TU ngày 09/3/2020 về việc bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm chức 

danh Công an xã trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện 

giải quyết tinh giản biên chế đối với cán bộ cấp xã (Trưởng Công an xã) dôi dư 

hoặc bố trí đảm nhiệm chức danh công chức cấp xã khác; Công an tỉnh chủ động 

lựa chọn, bố trí Trưởng, Phó và Công an chính quy bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng 

theo quy định. 

8. Kết quả triển khai đề án Chương trình phòng, chống tội phạm và 

phòng, chống mua bán người 

- Thực hiện Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 

2016-2025 và định hướng đến năm 2030, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 30/12/2016 về thực hiện 

“Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng 

đến năm 2030” để chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. 

Quá trình thực hiện, các sở, ngành được giao chủ trì đã chủ động kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Ngay khi Ban Chỉ đạo 

138 Chính phủ có Kế hoạch tổng kết  Chương trình phòng, chống tội phạm đến 

năm 2020, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 27/KH-

BCĐ ngày 05/3/2020 để chỉ đạo tổ chức đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện 

các Đề án trong chương trình phòng, chống tội phạm; hiện nay các đơn vị đang 

tiến hành tổng kết theo quy định. 

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện 05 đề án về phòng, chống mua bán người với nhiều hình 

thức, nội dung đa dạng, phong phú, trọng tâm là tuyên truyền về phương thức, 

thủ đoạn, hậu quả, tác hại, cách thức phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi 

liên quan đến tội phạm mua bán người; tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ động, 

triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán 

người; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và 
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hỗ trợ nạn nhân; tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện các văn bản pháp luật và 

theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người. 

9. Tình hình hoạt động của các cơ quan, ban, ngành Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 

Hoạt động của các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thường 

xuyên được duy trì củng cố và đạt kết quả tích cực với các hình thức, như: phối 

hợp tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn 

áp tội phạm, hưởng ứng “Tháng hành  động phòng, chống ma túy”, “Tháng hành 

động vì trẻ em”, “Ngày Gia đình Việt Nam”, “Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống bạo lực gia đình” năm 2020... Tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện 

pháp thực hiện, tạo lan toả tích cực, được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân tham gia; nhiều mô hình tiên tiến được phát huy và nhân rộng đã kịp thời 

phát hiện, giải quyết các vụ việc về ANTT ngay tại cơ sở. Phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ có sự gắn kết với các chương trình, mục tiêu, cuộc vận động, 

phong trào thi đua khác góp phần đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

10. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm 

Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, 

chống mua bán người nói riêng luôn được quan tâm, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ 

đạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế về phòng, 

chống tội phạm. Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản 

đã ký kết giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, Ủy ban công 

tác liên hợp và Công an 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang với 

Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Quán triệt thực hiện 

Đề án “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người”; Kế hoạch số 09/KH-

C02-P5 ngày 21/01/2020 của Cục C02 - Bộ Công an về triển khai thực hiện Đề 

án "Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người" thuộc Chương trình 

130/CP năm 2020, các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các 

hoạt động hợp tác trao đổi thông tin, giải quyết vụ, việc mua bán người, truy bắt 

đối tượng phạm tội, giải cứu và hồi hương nạn nhân, đặc biệt là với Quảng Tây, 

Trung Quốc.  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức 

hội đàm 06 lần, tiến hành 71 cuộc gặp gỡ nhanh tại cửa khẩu, trao đổi 269 lượt 

thư, công văn trao đổi, thực hiện 143 cuộc điện đàm qua đường dây nóng để trao 

đổi thông tin với các đơn vị tương ứng thuộc Công an Quảng Tây, Trung Quốc. 

Qua trao đổi thông tin đã phối hợp tiếp nhận 79 đợt với 2.033 công dân nhập 

cảnh trái phép do Trung Quốc bàn giao; tiếp nhận 03 nạn nhân mua bán người. 

Tặng Công an Quảng Tây, Trung Quốc trên 35.500 khẩu trang y tế phục vụ công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần củng cố quan hệ hợp tác, thúc 

đẩy đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 
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Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn đã chủ động ban hành các văn bản để chỉ 

đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố đẩy 

mạnh tuyên truyền, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm, 

phòng chống mua bán người theo chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, 

hướng dẫn việc triển khai thực hiện nên tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn cơ bản ổn định.  

Công an tỉnh - đơn vị thường trực lĩnh vực phòng, chống tội phạm, phòng 

chống mua bán người đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo 

chuyên đề; triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình 

hình địa bàn, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng; phối hợp bảo đảm 

tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các đoàn lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. Tội phạm hình sự 

giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ điều tra khám phá án duy trì ở mức 

cao (đạt 94,81%, trọng án đạt 100%); kịp thời điều tra làm rõ tội phạm mua bán 

người xảy ra trên địa bàn; tệ nạn xã hội tiếp tục được kiềm chế; đã đấu tranh, phá 

thành công các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn và tập trung triệt xóa 

các điểm bán lẻ, sử dụng trái phép ma túy phức tạp; công tác đấu tranh phòng 

chống tội phạm kinh tế, môi trường, tội phạm “tín dụng đen” được triển khai 

quyết liệt không để hình thành tụ điểm phức tạp.  

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đúng quy định của pháp 

luật, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm. Công tác quản lý Nhà nước về 

trật tự xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhất là lĩnh vực quản lý cư trú, trật 

tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống các 

hành vi sai phạm về pháo, thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ. Công tác quản lý giam, 

giữ và bảo vệ các mục tiêu được thực hiện nghiêm túc. Đảm bảo tuyệt đối an toàn 

các địa điểm cách ly y tế, cách ly cộng đồng phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-19 và Dịch tả 

lợn Châu Phi để trục lợi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, duy trì và xây dựng được các mô 

hình hoạt động hiệu quả, thiết thực, được quần chúng Nhân dân đồng tình ủng hộ 

và tích cực tham gia. Công tác hợp tác quốc tế với Công an Trung Quốc trong đấu 

tranh phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người đạt kết quả tích cực.  

 2. Hạn chế, khó khăn 

Công tác nắm, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình ở một số đơn vị, địa 

phương còn chưa sâu, kịp thời, nên chưa chủ động tham mưu và đề ra các giải 

pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung, tội 

phạm mua bán người nói riêng. Nguyên nhân do nhận thức về vai trò, trách 

nhiệm thực hiện công tác phòng chống tội phạm của một số cấp ủy Đảng, chính 

quyền chưa thực sự đầy đủ, còn có tư tưởng cho đây là trách nhiệm của các cơ 

quan bảo vệ pháp luật, của lực lượng Công an, nên chưa tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã 

hội và quần chúng Nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, phòng 

chống mua bán người. 
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Mặc dù đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp nhưng do nhận thức, ý 

thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên tình trạng 

công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vẫn diễn ra. Xảy ra một số vụ giết 

người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng gây lo lắng trong Nhân dân; buôn lậu, 

các mặt hàng vật tư y tế phục vụ chống dịch COVID-19 còn phức tạp; tội phạm 

về ma túy diễn biến phức tạp với số lượng ma túy tổng hợp được vận chuyển, 

mua bán, sử dụng ngày càng tăng; tai nạn giao thông tuy giảm 03 tiêu chí nhưng 

chưa đảm bảo bền vững. Số lượng bị án tử hình đang quản lý 114 bị án (đứng thứ 

03 toàn quốc), việc thi hành án chậm do chưa đủ điều kiện, công tác quản lý giam 

giữ gặp khó khăn nhất là số bị án phạm tội giết người, mua bán ma túy thường 

xuyên có hành vi chống đối gây mất trật tự nơi giam giữ. Công tác quản lý người 

chấp hành án tại xã phường, thị trấn chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng 

đồng khó khăn do không có kinh phí. 

 Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm có lúc chưa nhịp nhàng, đồng bộ. Công tác tuyên truyền 

tại một số đơn vị còn hình thức, chưa thường xuyên liên tục, nội dung tuyên 

truyền còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế từng địa bàn, 

đối tượng. Các trang bị, phương tiện kỹ thuật của lực lượng phòng chống tội 

phạm còn thiếu, lạc hậu, chưa đáp ứng được thực tiễn công tác đấu tranh. Nguồn 

kinh phí Trung ương cấp để thực hiện công tác phòng, chống tội phạm còn hạn 

chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước 

về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, trọng tâm là Chỉ thị số 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”, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 

20/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác đảm bảo an ninh, trật tự từ nay đến năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện Chương trình Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 

2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án "Đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối 

với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 

2020". Tổ chức tổng kết 10 năm 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; tổng kết thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và 

tổng kết Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an 

toàn xã hội đến năm 2020. 

 2. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với 

tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại, các vi phạm về 

môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-

19 và dịch tả lợn Châu Phi để trục lợi. Triển khai thực hiện Chương trình hành 

động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn về tăng cường, nâng cao 

hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy theo Chỉ thị số 36 của Bộ 

Chính trị. Tập trung triệt xóa các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên 
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tỉnh, qua biên giới, các điểm bán lẻ, sử dụng trái phép ma túy, nhất là tình trạng 

thanh thiếu niên sử dụng trái phép ma túy tổng hợp; làm tốt công tác rà soát, 

thống kê, quản lý người nghiện ma túy để áp dụng các hình thức cai nghiện có 

hiệu quả, nâng cao công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn. Chú 

trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý sai phạm 

trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao hiệu quả 

điều tra, xử lý án; đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật về khởi tố, bắt, giam, 

giữ, quản lý, giáo dục, cải tạo can phạm nhân. 

  3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, trọng 

tâm là quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với cải cách hành chính, phục vụ nhu cầu của tổ chức, 

công dân và yêu cầu phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Kiên quyết đấu tranh 

với các hoạt động buôn bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ 

chơi bạo lực, pháo nổ... Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ. Tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; làm tốt công tác quản 

lý người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy... gắn với giáo dục, tái 

hòa nhập cộng đồng. 

 4. Lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ 

an ninh trật tự; đổi mới nội dung, hình thức và chất lượng công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác đối 

ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, thiết thực, 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:    
- Như trên;                                                            

- Thường trực Tỉnh uỷ;                    

- Thường trực HĐND tỉnh;     

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Cảnh sát ĐTTP về TTXH - BCA;         

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;      

- BCĐ 138 các huyện, thành phố; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: TH-NC, KG-VX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, (PVD).  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên 
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