
 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng,  

chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2020  

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 

Thực hiện Văn bản số 3875/BCA-V01 ngày 10/11/2020 của Văn phòng 

Bộ Công an - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về tổng kết 

công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người năm 2020; dự 

kiến nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 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. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Tình hình có liên quan 

Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng 

Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành các 

mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Cùng với sự phát triển của cả nước, kinh tế 

- xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển; văn hóa, xã hội có nhiều 

tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân 

dân ngày càng được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng vững 

mạnh; Quốc phòng - An ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững. 

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn vẫn còn nhiều khó khăn, 

trình độ dân trí không đồng đều; đời sống nhân dân tuy được cải thiện nhưng 

chưa nhiều; tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động 

làm thuê còn diễn ra; mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân, khiếu kiện đông 

người, vượt cấp có thời điểm còn bức xúc; tội phạm hình sự, tội phạm và tệ 

nạn ma túy còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; hoạt động buôn lậu, gian lận thương 

mại, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, vi phạm pháp luật về môi trường còn xảy 

ra… Đồng thời, năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và 

là năm diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước nên đòi hỏi các cấp, các 

ngành phải tập trung giải quyết để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 

2. Tình hình tội phạm 

Năm 2020, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cơ bản ổn 

định, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế ở mức thấp so với toàn quốc, toàn 

tỉnh xảy ra 355 vụ tội phạm hình sự (giảm 19 vụ so với năm 2019), hậu quả làm 

chết 16 người, bị thương 147 người, thiệt hại tài sản khoảng 9,6 tỷ đồng. Trong 

đó xảy ra 18 vụ án Giết người (chiếm 05%), 115 vụ Cố ý gây thương tích (chiếm 

32,4%), nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn bột phát trong cộng đồng dân cư 
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chưa được phát hiện, giải quyết kịp thời, một số trường hợp do sử dụng rượu bia, 

chất kích thích1; một bộ phận người dân chưa nêu cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ 

tài sản nên tội phạm trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao (chiếm 33,2%); tội phạm lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng công nghệ cao tiềm ẩn nhiều phức tạp... Tệ nạn 

đánh bạc còn xảy ra với nhiều hình thức như số đề, tú lơkhơ, xóc đĩa, cá độ bóng 

đá qua mạng... Tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm 

thuê mặc dù đã giảm do cả 2 bên siết chặt quản lý biên giới, phòng chống dịch 

Covid-19 nhưng phát sinh hành vi đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, tiềm 

ẩn nguy cơ tội phạm có yếu tố nước ngoài và các hành vi vi phạm pháp luật 

khác2. Tội phạm mua bán người trên địa bàn giảm so với năm 2019, trong năm 

xảy ra 02 vụ 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 có chiều hướng giảm nhưng 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, đáng chú ý đã phát hiện triệt phá 

01 đường dây mua bán, vận chuyển gần 0,5 tấn ma túy tổng hợp và 01 vụ vận 

chuyển trái phép hóa chất là tiền chất sản xuất ma túy, thu giữ 7,5 tấn chất Axetic 

Anhydrit (08kg chất Axetic Anhydrit sản xuất được 01kg Heroin); tình trạng sử 

dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp tại các điểm 

vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có thời điểm 

còn diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh hiện có 3.287 người nghiện ma túy có hồ sơ quản 

lý (tăng 175 người so với năm 2019). Tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy 

diễn ra nhỏ lẻ ở một số địa bàn vùng sâu, vùng cao đã được phát hiện, xử lý kịp 

thời.  

Trong lĩnh vực kinh tế, 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. Hoạt động buôn lậu, gian 

lận thương mại, vận chuyển hàng cấm giảm so với năm 2019. 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 

                                           
1 Vụ 01 đối tượng dùng súng bắn chết 02 người, làm bị thương 05 người xảy ra tại xã Phú Xá, 

huyện Cao Lộc; vụ 02 nhóm thanh niên mâu thuẫn dùng súng bắn chết 01 người, làm bị thương 02 người 

xảy ra tại khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn; vụ 02 nhóm thanh niên mâu thuẫn dùng dao đâm chết 

01 người, làm bị thương 01 người xảy ra tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng; vụ 01 đối tượng sử dụng chất 

kích thích (ngáo đá) dùng dao đâm chết bà xảy ra tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; vụ bố đẻ do mâu 

thuẫn với con ruột đã dùng dao đâm chết con ruột xảy ra tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định… 
2 Năm 2020, phía Trung Quốc đã triển khai Chương trình hành động “Lượng Kiếm 2020” huy 

động toàn lực tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới giáp Việt 

Nam; lập các lán dã chiến, xây dựng hàng rào sắt, lắp đặt thiết bị giám sát tại các đường mòn biên giới; 

tăng cường rà soát, đẩy đuổi công dân Việt Nam nhập cảnh, lưu trú trái phép (đã bắt, trao trả 4.306 trường 

hợp; đẩy đuổi 2.702 trường hợp); tổ chức diễn tập thực binh có vũ trang trên đường tuần tra biên giới để 

phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Hoạt động xuất cảnh trái phép của công dân Việt Nam còn diễn ra 

(7.008 trường hợp, giảm 2.125 trường hợp so với năm 2019); tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái 

phép vào địa bàn và hoạt động môi giới, đưa dẫn người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép có thời điểm còn 

diễn biến phức tạp. 
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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 cùng kỳ. Tội phạm và vi 

phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” còn diễn ra ở một số địa 

bàn và tiềm ẩn phức tạp. 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. Tình hình dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên 

gia súc, dịch bệnh dại trên động vật nuôi có thời điểm lây lan trên diện rộng nhưng 

cơ bản đã được ngăn chặn3. 

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, ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

về an ninh trật tự. 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 THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

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 20204..., 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 đến năm 2020; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 30/12/2016 của 

UBND tỉnh về thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 

                                           
3 Từ 01/01/2020 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện và tiêu hủy 3.584 con (169.520 kg) lợn nhiễm bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi; 502 con gia súc (trâu, bò) bị mắc bệnh viêm da nổi cục, đã tiêu hủy 28 con (3.797 kg); phát 

hiện 20 trường hợp động vật nuôi bị mắc bệnh dại. 
4 Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 05/3/2020 về tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến 

năm 2020; Công văn số 4172/BCĐ-CAT ngày 02/12/2019 về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm bảo vệ 

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch số 889/KH-BCN, ngày 25/02/2020 của Ban Chủ nhiệm Dự án 4 

về thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm 

pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2020; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 

96/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trong Công an 

nhân dân... Chỉ đạo lực lượng Công an, Tỉnh đoàn tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp số 

61/2016/KH-BCA-TWĐTN ngày 15/3/2016 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016-2020. 

Làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại 

dâm tại tỉnh Lạng Sơn. 
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2016-2025 và định hướng đến năm 2030”.... Đồng thời, đã tham mưu cho Tỉnh 

ủy 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 

người5...  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống 

dịch Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh6. 

Bảo đảm an ninh, an toàn các điểm cách ly y tế, khu cách ly cộng đồng, cách 

ly tự nguyện và tại 07 chốt kiểm dịch liên ngành; kiểm soát chặt hoạt động 

xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, rà soát, phát hiện, tổ chức cách ly theo quy 

định đối với những người trở về từ Trung Quốc và các địa bàn có dịch; tăng 

cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt về 

tình hình dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc thực 

hiện không đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch; các hành vi buôn lậu 

vật tư y tế phòng, chống dịch,... 

                                           
5 Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 31/12/2019 về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 về triển khai công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 12/KH-

UBND, ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về công tác nhân quyền năm 2020; Kế hoạch số 74/KH-UBND, 

ngày 04/5/2020 về Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, 

người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập 

cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, năm 2020; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 03/6/2020 về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, 

hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình 

hình mới, giai đoạn 2016-2021” năm 2020; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 07/7/2020 về triển khai 

Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy”; Kế hoạch số 166/KH-

UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính 

trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quy chế phối hợp thực 

hiện Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo 

trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Chương trình hành động 

số 158-CT/TU ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 

16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma 

túy…Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 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”; 09 năm 

thi hành Luật phòng, chống mua bán người năm 2011; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 

20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, 

nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020; 

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo”; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW 

ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng cháy, chữa cháy”; sơ kết 02 năm (2018-2019) thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Báo cáo 

công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020… 
6 Công văn số 1651-CV/TU ngày 31/01/2020 về phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp 

do vi rút Corona gây ra; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 21/01/2020, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 

31/01/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona 

gây ra; Kế hoạch 27/KH-UBND ngày 06/2/2020 về thực hiện công tác đảm bảo hậu cần và an toàn, an 

ninh trật tự tại khu cách ly dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra... 
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Chỉ đạo tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán 

người giai đoạn 2016 - 2020; các lực lượng chức năng trên địa bàn đã 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 các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm 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 phòng, chống tội phạm 

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

duy trì và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cuộc vận động7; 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... 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 cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh 

trật tự. Đã tổ chức trên 10.000 buổi tuyên truyền lồng ghép cho trên 400.000 

lượt người tham dự; xây dựng 127 chuyên mục “Vì an ninh Xứ Lạng” với 

2.028 tin bài, phóng sự, 2.218 ảnh đăng tải trên báo, đài Trung ương và địa 

phương tập trung phản ánh công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực 

lượng, công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phòng 

chống dịch Covid-19… 

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm 

- Công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội: 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:  

- Đã điều tra, làm rõ 371 vụ 461 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 

1,6 tỷ đồng, tỷ lệ khám phá án đạt 93,5% (vượt 8,5% chỉ tiêu giao), trọng án 

đạt 100% (vượt 05% chỉ tiêu giao)8; triệt phá 22 nhóm tội phạm, bắt 94 đối 

                                           
7 Các cuộc vận động như “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”, “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình”, “Ngày 

toàn dân phòng chống mua bán người”, “Ngày Gia đình Việt Nam”… năm 2020. 
8 Điển hình công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự:(1) Ngay sau khi xảy ra vụ án giết người 

do mâu thuẫn giữa hai nhóm đối tượng, hậu quả làm chết 01 người, bị thương 02 người tại khu vực quán 

Bar K.CLUP, đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Công an tỉnh đã chỉ đạo 

các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án 102.G tập trung truy xét, làm rõ vụ án. Sau 08 ngày triển khai đồng 

bộ các biện pháp nghiệp vụ đã làm rõ, khởi tố vụ án, 01 đối tượng về hành vi Giết người, 10 đối tượng về 

hành vi gây rối trật tự công cộng. (2) Công an tỉnh đã xác lập chuyên án 202.G, tập trung lực lượng điều 

tra, truy bắt đối tượng sử dụng súng AK bắn chết 02 người, làm bị thương 05 người tại cửa hàng phụ tùng 
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tượng. Phát hiện, bắt 123 vụ 640 đối tượng đánh bạc (giảm 31 vụ so với năm 

2019), thu trên 1,9 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan, đã khởi tố 67 vụ 386 bị 

can, xử phạt hành chính 56 vụ 254 đối tượng; 06 vụ 30 đối tượng hoạt động 

mại dâm, đã khởi tố 05 vụ 06 bị can, xử phạt hành chính 24 đối tượng. 

- Lực lượng Công an, Biên phòng phát hiện, bắt giữ, khởi tố, điều tra 02 

vụ 03 bị can về hành vi mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, với 04 

nạn nhân được giải cứu (giảm 07 vụ so với năm 2019); tổ chức tiếp nhận, giải 

cứu và hỗ trợ 12 nạn nhân bị mua bán trở về, các nạn nhân được bố trí ăn, nghỉ, 

liên hệ trở về gia đình và hỗ trợ các điều kiện theo quy định. 

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy 

Đã chỉ đạo tập trung lực lượng, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp 

vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, trong đó tập trung rà soát, đấu tranh, bóc gỡ 

các đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, đặc biệt đã triệt phá một số 

đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp và tiền chất ma túy để sản 

xuất heroin ; triệt xóa các điểm mua bán lẻ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đã 

phát hiện, bắt 297 vụ 480 đối tượng (giảm 46 vụ so với năm 2019), thu giữ 

15.202,295 gam heroin, 56.370 viên + 453.612,858 gam ma túy tổng hợp, 

40,072 gam Cần sa, 3,728 gam thuốc phiện, 7,5 tấn tiền chất (08 kg tiền chất 
điều chế được 01 kg heroin), 05 khẩu súng, 446 triệu đồng, 04 ôtô, 24 xe máy, 

70 ĐTDĐ, 07 cân tiểu ly, 05 khẩu súng và nhiều vật chứng liên quan; triệt xóa 

20 đường dây, bắt 65 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy 

xuyên quốc gia9. Phát hiện, xử lý 28 trường hợp trồng 16.393 cây có chứa chất 

ma túy trên diện tích khoảng 2.200m2 (giảm 29 trường hợp so với năm 2019). 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm soát các hoạt 

động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý chặt chẽ hoạt động nhập, xuất, 

bảo quản thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất theo đúng quy định. 

- 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, hoạt động “tín dụng 
đen”; vi phạm pháp luật về môi trường không để hình thành tụ điểm buôn lậu 

lớn, phức tạp. Đã khởi tố, bắt 05 bị can về hành vi: vi phạm các quy định về 

quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định 

về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sử dụng trái phép tài sản. Bắt 05 vụ 08 

đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Kiểm tra, xử lý vi phạm 

                                                                                                                                    
ôtô Túy Hoài và gara ôtô của ông Hoàng Quốc Hương, thuộc thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc 

vào đêm ngày 13/01/2020. Do bị lực lượng Công an truy lùng gắt gao nên đối tượng gây án đã tự sát vào 

đêm ngày 20/01/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp); đã thu 01 súng AK, 01 súng K54 và 20 viên đạn cạnh thi 

thể đối tượng. 
9 Điển hình công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy: (1) Tháng 3/2020 Công an tỉnh phối hợp 

với Bộ đội Biên phòng tỉnh phá thành công Chuyên án truy xét bí số 206.M bắt 06 đối tượng, thu giữ 

446kg ma túy tổng hợp. (2) Tháng 5/2020 phá chuyên án trinh sát 275.H bắt 02 đối tượng, thu 16 bánh 

heroin. (3) Ngày 12/11/2020 phá chuyên án 1120.T, thu giữ 7,5 tấn dung dịch hóa chất là tiền chất ma túy 

(Acetic Anhydrit) và 01 máy định vị vệ tinh GPS, trao đổi thông tin phía Trung Quốc bắt giữ 14 đối tượng, 

thu giữ 23,5 tấn dung dịch hóa chất là tiền chất ma túy. 
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4.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (bằng 83,8% so 

với năm 2019), thu giữ tang vật trị giá 29,6 tỷ đồng10. Xử lý 185 vụ vi phạm 

trong lĩnh vực môi trường (giảm 149 vụ so với năm 2019)11; xử phạt vi phạm 

hành chính 4.062 vụ với, tổng số tiền 74,8 tỷ đồng. Chỉ đạo triển khai các biện 

pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng 

pháo trái phép. 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. 

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

xử lý tội phạm; quản lý can, phạm nhân  

- Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi 
tố: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Năm 2020, đã thụ lý, giải quyết 

854 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (số cũ chuyển sang 68, số 
tiếp nhận mới trong kỳ 770, phục hồi 16), đã xác minh làm rõ và giải quyết 

794/854 tin, đạt 92,97% (vượt 2,97% chỉ tiêu giao), còn 60 tin trong thời hạn 

giải quyết. 

- Công tác điều tra, xử lý án: Các cơ quan tư pháp trên địa bàn thực hiện 

nghiêm các quy định về điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo không xảy ra oan sai, 

bỏ lọt tội phạm. Lực lượng Công an thụ lý 1.049 vụ 1.830 bị can; kết thúc điều 

tra 847 vụ 1.493 bị can, trong đó: đề nghị truy tố 803 vụ 1.438 bị can, đình chỉ 

điều tra 44 vụ 55 bị can, tạm đình chỉ 46 vụ 20 bị can; tiếp tục điều tra 156 vụ 

317 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân ra Quyết định truy tố 871 vụ 1.606 bị can. 

Tòa án Nhân dân đã giải quyết 918 vụ 1.703 bị cáo, tổ chức xét xử lưu động 27 

vụ án, thực hiện nghiêm túc công tác công bố bản án, quyết định trên cổng thông 

tin điện tử. 

- 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 và các quy định của pháp luật trong công tác quản lý giam giữ. Đã xét 

giảm án cho 92 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 22 phạm 

nhân, xét rút ngắn thời hạn thử thách đối với người chấp hành án hình sự tại 

xã, phường, thị trấn cho 103 trường hợp; tổ chức thi hành án tử hình đối với 10 

bị án. Chỉ đạo chính quyền các cấp triển khai các biện pháp quản lý, giúp đỡ 

                                           
10 Phát hiện thu giữ 2.354 máy đo thân nhiệt, 1.649.616 khẩu trang y tế, 43.250 đôi găng tay y tế, 

300 bộ trang phục bảo vệ y tế; thu giữ và tiến hành tiêu hủy 265.480 con gia cầm giống, 25.888 kg sản 

phẩm nội tạng động vật, 4.129 kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất… cùng nhiều loại hàng hóa nhập 

lậu khác. 
11 Phát hiện, xử lý 53 vụ vi phạm về tài nguyên, khoáng sản (với các hành vi khai thác tài nguyên 

đất, cát, nước... trái phép), tạm giữ 22 máy xúc, 11 xe ôtô tải, 03 máy khoan giếng, 03 xuồng sắt kèm máy 

nổ hút cát; 04 vụ vi phạm về đa dạng sinh học (với hành vi sử dụng xung kích điện đánh bắt cá, giun đất 

trái phép), tạm giữ 04 bộ kích điện; 58 vụ vi phạm xây dựng, môi trường đô thị (với các hành vi Vận 

chuyển chất thải, vật liệu xây dựng không che chắn; Không xử lý chất thải y tế theo quy định; Xả thải ra 

môi trường...); 66 vụ vi phạm phát triển, bảo vệ rừng, thu giữ 173,5m3 gỗ các loại, 1.100 kg gốc Sim, 1.241 

kg gỗ Trầm ổi, 705 kg gỗ Trò ổi, 14,7 kg nấm rừng, 11,6m3 thực vật khác ngoài gỗ; 04 vụ vận chuyển động 

vật hoang dã, thu 466 con chim các loại, 07 cá thể Cầy Bạc má, 20 cá thể Dúi. 



8 

 

người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, lập hồ sơ cho 04 

người vay 120.000.000đ từ Quỹ tái hòa nhập cộng đồng để phát triển kinh tế. 

Trong kỳ toàn tỉnh quản lý 3.513 can, phạm nhân (số cũ chuyển sang 860; số 
tăng 2.653), số giảm 2.615 can, phạm nhân. Hiện đang quản lý 898 can, phạm 

nhân (Trại tạm giam 553, Nhà tạm giữ 345); trong đó có 119 bị án tử hình; 

quản lý 1.439 người được đặc xá, tha tù trở về địa phương sinh sống. 

 5. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự 

 - Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: Chỉ đạo 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. Triển khai kế hoạch về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn 

dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ12. 

Chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân: phối hợp với các cơ quan 

truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng, đăng tải các tin bài, phóng sự tuyên 

truyền về Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản 

lý Căn cước công dân; tổ chức 1.215 buổi tuyên truyền với 100.000 người 

nghe. Đến ngày 14/12/2020 đã thu thập 836.143 phiếu thu thập thông tin dân 

cư = 100%, Scan 798.848 phiếu vào dữ liệu điện tử. Đã kiểm tra, phúc tra 

thông tin dân cư với 836.143/836.143 phiếu, trong đó 159.675 phiếu sai thông 

tin (19%), qua kiểm tra đã khắc phục 159.588 phiếu (99,9%), hiện còn 87 

phiếu chưa khắc phục (0,1%); hoàn thành công tác kiểm tra dữ liệu thông tin 

dân cư tại Bưu điện. 

- Công tác phòng chống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ: Đẩy mạnh 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 bàn13. Năm 2020, toàn 

tỉnh xảy ra 06 vụ cháy, làm 01 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 1,3 tỷ 

đồng (giảm 03 vụ so với năm 2019). 

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Chỉ đạo tăng cường 

tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức thiết 

thực, phù hợp; mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 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 

                                           
12 Kiểm tra, vận động nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn giao nộp và thu giữ 665 

khẩu súng các loại (11 súng quân dụng), 02 kíp nổ, 0,2kg thuốc nổ, 103 công cụ hỗ trợ, 82 vũ khí thô sơ, 

185 linh kiện vũ khí, 17 quả lựu đạn, 01 đầu đạn cối, 14.025 viên đạn các loại. 
13 Mở 40 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 2.253 người tham gia học tập và được 

cấp giấy chứng nhận.Thanh tra chuyên ngành PCCC tại 11 cơ sở, kiểm tra định kỳ, đột xuất 649 lượt cơ sở, 

qua kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị khắc phục 1.705 hạn chế, thiếu sót về PCCC. Xây dựng và triển khai 

các phương án, kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn PCCC các sự kiện văn hóa, xã hội, nhất là hoạt động 

bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại 11 huyện, thành phố. 
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tra, kiểm soát, xử lý 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. Năm 2020, 

toàn tỉnh xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm chết 52 người, bị thương 21 

người (giảm 03 vụ, 07 người chết, 02 người bị thương so với năm 2019). 

- 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 an ninh trật tự 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, bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn 

trọng điểm; phối hợp tổ chức 699 ca với 10.970 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. 

6. Kết quả công tác truy nã tội phạm; lập hồ sơ đưa người vào Cơ sở 

giáo dục, Trường giáo dưỡng, cai nghiện ma túy bắt buộc, giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn 

Đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chia sẻ thông 

tin truy bắt, vận động đối tượng truy nã, đầu thú và phối hợp trong công tác 

lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở 

giáo dục, trường giáo dưỡng, cai nghiện ma túy bắt buộc, giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn. Năm 2020, đã bắt, vận động đầu thú 91/77 đối tượng truy nã 

(trong đó bắt 91/207 đối tượng truy nã hiện có = 43,9%, vượt 13,9% chỉ tiêu 

giao; bắt 49/65 số đối tượng truy nã mới phát sinh năm 2020 = 75,3%, vượt 
25,3% chỉ tiêu giao); lập 17 hồ sơ đưa đối tượng vào Cơ sở giáo dục, Trường 

giáo dưỡng; 215/161 hồ sơ đưa đối tượng vào Cơ sở cai nghiện tỉnh theo 

quyết định của Tòa án nhân dân (vượt 54 đối tượng = vượt 33,5% chỉ tiêu 
giao); 579/419 hồ sơ đưa đối tượng 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 (vượt 160 đối tượng = vượt 38,2% chỉ tiêu giao). 

7. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

triển khai Công an xã chính quy 

 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 

01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”. Ban Chỉ đạo 

138 tỉnh đã ban hành Chương trình 305/CTr-BCĐ ngày 06/02/2020 về công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020; Kế hoạch số 3356/KH-

BCĐ ngày 24/7/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 

15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”, chỉ đạo thực hiện 

nghiêm các quy chế, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự gắn với các cuộc vận 

động, xây dựng các mô hình khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 
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nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”… Đang hoàn 

thiện hồ sơ chuyển hóa 28/28 địa bàn theo Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020”. Toàn tỉnh có 

187/207 xã đạt tiêu chí số 19 về “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự và 

đảm bảo bình yên”; 57 xã về đích nông thôn mới; hơn 7.000 lượt khu dân cư, 

xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được công nhận đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Duy trì hoạt động 98 mô hình "Liên 

kết đảm bảo ANTT và tự phòng, tự quản về ANTT", xây dựng mới 22 mô hình, 

nhân rộng 02 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc14. 

Xây dựng, duy trì hoạt động của 2.193 tổ An ninh nhân dân với 9.322 thành 

viên; 2.203 tổ Hòa giải với 11.498 thành viên; 259 tổ Tự quản với 1.668 thành 

viên; 399 nhóm Liên gia với 9.191 thành viên tham gia... Huy động sự phối 

hợp đồng hành của các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị doanh nghiệp trong 

tỉnh, ngoài tỉnh tổ chức các hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở gắn với tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông báo các phương thức, 

thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh của 

tội phạm, vi phạm pháp luật tại các xã còn nhiều khó khăn đã được cấp ủy, 

chính quyền các cấp, Nhân dân đồng tình ủng hộ.  

Triển khai Đề án 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 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 Công an xã, Phó Công an xã và Công an viên chính quy 

bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng theo quy định15. 

8. Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan liên quan thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo 

vệ nạn nhân bị mua bán. Năm 2020, đã tiếp nhận, xác minh 12 nạn nhân của 

tội phạm mua bán người. Sau khi được các cơ quan chức năng tiếp nhận, hỗ 

                                           
14 Nổi bật như các mô hình “Cụm an ninh liên hoàn đảm bảo an ninh trật tự” khu vực Na Dương, 

huyện Lộc Bình (đã nhân rộng trên toàn quốc); mô hình “Vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm 

bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh” tại xã Thanh 

Long, huyện Văn Lãng; mô hình “Cụm cánh đồng” của 6 xã thuộc huyện Bình Gia; mô hình “Nhóm đạo 

yên bình về an ninh trật tự” tại xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn; mô hình “Xã, phường điểm trong chương trình 

đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tội phạm liên 

quan đến bạo lực gia đình, tội phạm mua bán người” tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; mô hình 

“Quản lý giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư góp phần phòng, chống tội phạm”; 

mô hình “Quản lý, giáo dục người nghiện ma túy, góp phần giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm 

HIV/AIDS tại địa bàn”; mô hình “Hội hiếu tự quản về an ninh trật tự”, “Dòng họ tự quản”, “Nhóm liên 

gia tự quản”; mô hình “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội 

phạm”… 
15 Đến nay đã bố trí 986 cán bộ Công an chính quy tại 195/195 xã, thị trấn (191 đ/c Trưởng Công 

an xã, 195 đ/c Phó Trưởng Công an xã và 600 đ/c Công an viên); Năm 2020, đã hoàn thành 05 lớp đào tạo 

bồi dưỡng kiến thức cho Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã với 762 đồng chí tham 

gia. 
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trợ, bảo đảm cho nạn nhân những điều kiện tốt nhất để chuẩn bị trở về tái hòa 

nhập cộng đồng. Trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân cũng 

như trong giai đoạn điều tra, lực lượng Công an luôn chủ động phối hợp với 

các cơ quan tố tụng thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ nạn nhân, 

người chưa thành niên đi cùng nạn nhân và nhân thân của họ. Bảo đảm 100% 

nạn nhân và người chưa thành niên đi cùng nạn nhân, người thân thích được 

bảo vệ theo quy định của pháp luật. 

9. 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” trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm 

túc 15 đề án. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch và tổng kết Chương 

trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện 05 đề án về phòng, chống mua bán 

người với nhiều hình thức phong phú. 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 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. 

10. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống tội phạm, phòng 

chống mua bán người; quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm 

Năm 2020, kinh phí Chương trình phòng, chống tội phạm Trung ương 

phân bổ cho tỉnh Lạng Sơn là 1.250.000.000đ; trong đó: kinh phí phòng chống 

tội phạm là 750.000.000đ, phòng, chống mua bán người là 500.000.000đ. 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tham mưu phân bổ các cơ quan, đơn vị. Thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và 

thanh quyết toán theo quy định. Với nguồn kinh phí được cấp đã hỗ trợ tích 

cực cho công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm giảm bớt khó khăn cho các 

lực lượng tham gia. Tuy nhiên nguồn kinh phí Trung ương cấp còn hạn chế, 

chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là trong đấu tranh với các đường 

dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, các chuyên án lớn, thời gian kéo dài đòi 

hỏi đầu tư nhiều nhân lực, kinh phí để bảo đảm chuyên án thành công. 

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu ban hành Quyết định số 1810/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2019 về việc thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lạng Sơn . 

Trong năm, UBND tỉnh đã quyết định thưởng cho 60 lượt tập thể với số tiền 

575.000.000đ từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh. 
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 11. Công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

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

Chỉ đạo 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 các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, 
Thông tư...) trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, bảo đảm chất lượng, thời gian 

quy định.  

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

chống mua bán người 

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 V “Hợp tác quốc 

tế về phòng, chống mua bán người”; Kế hoạch số 09/KH-C02 ngày 

21/01/2020 của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an về triển khai thực hiện 

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 tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.  

Năm 2020, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức hội đàm 06 lần, 

trên 100 cuộc gặp gỡ nhanh tại cửa khẩu, trao đổi trên 300 lượt thư, công văn; 

gần 200 cuộc điện đàm qua đường dây nóng để trao đổi thông tin với các đơn 

vị thuộc Công an Quảng Tây, Trung Quốc. Tặng Công an Quảng Tây, Trung 

Quốc trên 35.500 khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 (phía bạn tặng Công an Lạng Sơn 6.000 khẩu trang và một số vật tư 

y tế), góp phần củng cố quan hệ hợp tác, thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tội 

phạm. Qua trao đổi thông tin đã phối hợp trong công tác tiếp nhận công dân 

nhập cảnh trái phép do Trung Quốc bàn giao; tiếp nhận 04 nạn nhân mua bán 

người; đã phối hợp đấu tranh, triệt phá các vụ án, chuyên án ma túy bắt giữ 11 

vụ 35 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin, 52.759 viên, 452,458 kg ma túy tổng 

hợp, 0,254 gam ketamin, 03 khẩu súng, 87,2 triệu đồng, 03 xe ô tô, 02 mô tô 

và nhiều tang vật khác có liên quan. Điển hình: phối hợp phá chuyên án 1120T 

(Công an Trung Quốc đặt bí số “2019-233”), thu giữ: 7,5 tấn dung dịch hóa 

chất Acetic Anhydrit để phục vụ việc sản xuất ra Heroine.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy 

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

phòng chống mua bán người trên địa bàn; 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. 
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- Công an tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực đã chủ động 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 5,1% so với năm 2019, tỷ lệ 

điều tra khám phá án duy trì ở mức cao (đạt 93,5%, trọng án đạt 100%); công 

tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 

92,97%; kịp thời điều tra làm rõ tội phạm mua bán người và giải cứu thành công 

các nạn nhân bị mua bán; đấu tranh, triệt phá thành công nhiều đường dây mua 

bán, vận chuyển ma túy và tiền chất lớn, 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. 

Bảo đảm 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 

- 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, sử dụng vũ khí nóng 

gây lo lắng trong nhân dân; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại có thời 

điểm còn phức tạp. Một số đường dây vận chuyển ma túy lớn, hoạt động tinh 

vi khó phát hiện và đấu tranh. Tai nạn giao thông tuy giảm 03 tiêu chí nhưng 

chưa bảo đảm bền vững. Công tác quản lý giam giữ còn nhiều gặp khó khăn, 

nhất là đối với số bị án tử hình. 

- 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. 
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- Các trang bị, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất (kho vật chứng, 

phòng làm việc của cán bộ chiến sỹ, trang thiết bị, phương tiện...) phục vụ 

công tác điều tra, xử lý tội phạm tuy đã được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền 

địa phương quan tâm, đầu tư nhưng còn nhiều khó khăn; phương tiện, trang 

thiết bị xuống cấp, việc khắc phục, sữa chữa đòi hỏi nhiều kinh phí. Chưa bố 

trí, thực hiện được quy định về hỏi cung có ghi âm, ghi hình có âm thanh. Điều 

kiện sinh hoạt, làm việc của cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức 

danh Công an xã gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả công 

tác. Nguồn kinh phí Trung ương cấp cho địa phương để hỗ trợ công tác phòng, 

chống tội phạm còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

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

1. Dự báo tình hình tội phạm 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến 

phức tạp. Trong nước các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sẽ 

gia tăng hoạt động chống phá. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tình hình tội phạm 

hình sự, tội phạm ma tuý, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước 

ngoài, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm... tiềm ẩn 

nhiều phức tạp; công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, phòng chống cháy, 

nổ, trật tự an toàn giao thông, tình hình dịch bệnh vẫn là những vấn đề được 

quan tâm, đòi hỏi phải tập trung giải quyết. 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm 

2.1. Tiếp tục triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Đảng, pháp luật của 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”; 
Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/10/2011 về thực hiện Chiến lược Quốc gia 

phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ 

Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy” và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác phòng 

chống tội phạm, phòng chống mua bán người. 

 2.2. 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 để trục 

lợi. Tập trung triệt xóa các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, qua 

biên giới, các điểm bán lẻ, sử dụng trái phép ma túy. Tăng cường 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 hiệu quả 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 điều tra, 

truy tố, xét xử. 
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 2.3. Nâng cao hiệu quả 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. 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. 

 2.4. 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. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Đề nghị Bộ Công an sớm triển khai đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ công tác hỏi cung có ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định của 

pháp luật. 

 2. Tiếp tục tăng cường kinh phí, đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất, nhất là 

việc xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn và trang thiết bị, phương tiện phục vụ 

công tác. 

 3. Có cơ chế, chính sách động viên, khích lệ lực lượng chức năng làm 

nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là cán bộ chiến sỹ công tác tại 

các địa bàn cơ sở, lực lượng Công an xã chính quy còn nhiều khó khăn. 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 138 

Chính phủ để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:    
- TT BCĐ 138/CP (V01, C02-BCA);                                                            

- Thường trực Tỉnh uỷ;                    

- Thường trực HĐND tỉnh;     

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;         

- Các đ/c thành viên BCĐ 138 tỉnh;    

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

- BCĐ 138 các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh 

 Các phòng CM; 

- Lưu: VT, CAT, THNC(NTT). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hồ Tiến Thiệu 
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