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sau Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh
Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỎA TỐC
Kính gửi:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1737/UBND-NCTH, ngày 17/9/2021 của UBND
tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ
Hai HĐND tỉnh Khóa X, Công an tỉnh báo cáo như sau:
1. Nội dung cử tri xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy phản ánh hiện nay
lực lượng Công an xã trên địa bàn còn mỏng chưa đảm bảo về các vấn đề
ANTT, nên đề nghị trên xem xét về ấp phải có một Trưởng Công an ấp để xem
xét giải quyết một số vấn đề ANTT và một Phó Trưởng ấp, Công an tỉnh trả lời
như sau:
- Thực hiện Đề án số 01 của Công an tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh
phê duyệt về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị
trấn. Đến nay, Công an tỉnh đã điều động tăng cường, bố trí Công an chính quy
ở 62/62 xã, thị trấn (đảm bảo mỗi xã, thị trấn bố trí từ 05 Công an chính quy trở
lên; 100% Trưởng, Phó Công an xã, thị trấn chính quy); cán bộ Công an chính
quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được phân công phụ trách địa bàn
theo từng ấp và phụ trách các lĩnh vực công tác của Công an xã theo chức năng
tại địa bàn đó. Đồng thời, tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 28/2019/NQHĐND, ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân tỉnh Hậu Giang quy định số lượng
và mức trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, công an viên ở xã, phường, thị
trấn và mức bồi dưỡng cho các tổ chức đoàn thể ở ấp, khu vực thì số lượng công
an viên ở xã, phường, thị trấn tối đa là 05 người (kể cả Công an chính quy). Đối
với Công an xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy đã bố trí đủ 05 Công an chính
quy (gồm 01 Trưởng Công an, 02 Phó trưởng Công an, 02 cán bộ Công an) và
03 Công an bán chuyên trách, đã vượt số lượng theo quy định và bảo đảm đáp
ứng được yêu cầu công tác bảo đảm ANTT tại địa phương.
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- Căn cứ khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND, ngày
06/12/2019 của Hội đồng nhân tỉnh Hậu Giang quy định chức danh, số lượng và
mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị
trấn, ở ấp, khu vực thì chức danh, số lượng những người hoạt động không
chuyên trách ở ấp, khu vực gồm: “Chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp,
Trưởng ban Công tác Mặt trận”, “Số lượng: Mỗi ấp, khu vực được bố trí không
quá 03 người theo chức danh quy định nêu trên”. Đồng thời theo Quy định số
02-QĐi/ĐUCA ngày 22/8/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về khung tiêu
chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an thì trong CAND chỉ có bốn cấp:
Bộ Công an, Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã. Như vậy,
Trưởng Công an ấp không được quy định là một chức danh ở ấp như trước đây,
nên không thể bố trí Trưởng Công an ấp theo kiến nghị của cử tri. Công an tỉnh
đã có Công văn số 60/CAT-PTM, ngày 21/01/2021 đề nghị Văn phòng UBND
tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu Thường trực UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét
ban hành quy định về Công an viên ở ấp. Theo đó, Công an tỉnh đề xuất số
lượng Công an viên ở ấp là 01 Công an viên/ấp.
2. Nội dung cử tri ấp Hiệp Hòa, Mỹ Hưng, Mỹ Chánh thuộc xã Hiệp
Hưng, huyện Phụng Hiệp kiến nghị Công an tỉnh Hậu Giang về chủ trương, tiêu
chuẩn, trình độ tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào CAND
và tăng cường thêm Công an chính quy cho những xã địa bàn rộng, để tăng
cường tuần tra canh gác, Công an tỉnh trả lời như sau:
Căn cứ Công văn số 9908/X01-P2, ngày 15/7/2021 của Cục Tổ chức cán
bộ về việc thông báo chủ trương Bộ Công an, tuyển chọn công dân là Công an
xã bán chuyên trách xuất sắc, tiêu biểu vào CAND, quy định như sau:
- Về đối tượng: Những đồng chí Công an xã, thị trấn bán chuyên trách đã

từng công tác hoặc đang công tác tại Công an xã, thị trấn (ưu tiên cán bộ đã từng
là Trưởng Công an cấp xã, Phó Trưởng Công an cấp xã, cán bộ là người dân tộc
thiểu số, gia đình có công với cách mạng, có nhiều cống hiến xuất sắc, có nhiều
kinh nghiệm công tác, có uy tín, hằng năm được phân loại ở mức hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên, được tặng bằng khen (từ cấp tỉnh trở lên).
- Về số lượng: Mỗi tỉnh chỉ tuyển chọn 02 đến 03 đồng chí thực sự xuất

sắc, tiêu biểu.
- Về tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe đảm bảo theo

quy định của Bộ Công an; tuổi đời: Không quá 40 tuổi, đảm bảo khi hết tuổi phục
vụ trong CAND có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 25 năm tính từ lúc
tham gia bảo hiểm xã hội; trình độ: Đã được đào tạo Trung cấp Công an trở lên.
Năm 2021, căn cứ danh sách xét tuyển, quá trình công tác, thành tích đạt
được, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và đối chiếu với các quy định của Bộ
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Công an về tuyển chọn công dân vào CAND. Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh
sẽ xem xét báo cáo Bộ Công an tuyển chọn những đồng chí Công an xã bán
chuyên trách đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và có thành tích thực sự tiêu
biểu. Những đồng chí đã tốt nghiệp Đại học ngành ngoài (Đại học Luật) đến nay
Bộ Công an chưa có chủ trương tuyển chọn vào CAND.
3. Nội dung cử tri phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy đề nghị nhà nước
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19 và
chống người thi hành công vụ, Công an tỉnh trả lời như sau:
a) Tình hình vi vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch
Covid-19; chống người thi hành công vụ
- Đối với những trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng,
chống dịch Covid-19: Tính đến ngày 22/9/2021, Công an tỉnh đã tổ chức 9.560
cuộc tuần tra, kiểm soát với 39.855 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, qua đó đã
phát hiện, nhắc nhở 5.561 trường hợp, lập biên bản 2.443 trường hợp (chủ yếu là
các lỗi không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do chính đáng, không đúng
khung giờ quy định, tụ tập đông người), phạt tiền 1.043 trường hợp với số tiền
2.897.000.000 đồng; phát hiện, xử lý 18 trường hợp lợi dụng xe đăng ký “luồng
xanh” vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Đặc biệt, Công an tỉnh đã
khởi tố 06 vụ, 09 bị can về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm cho người. Riêng trên địa bàn phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, lực
lượng Công an đã tổ chức 202 cuộc tuần tra, kiểm soát với 978 lượt cán bộ,
chiến sỹ tham gia, qua đó đã phát hiện, xử phạt 164 trường hợp vi phạm với số
tiền 359.000.000 đồng; nhắc nhở cho cam kết 12 trường hợp lên xuống hàng hóa
không đúng quy định, buộc 16 phương tiện ra khỏi địa bàn.
- Đối với hành vi chống người thi hành công vụ: Trong 9 tháng đầu năm
2021, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 03 vụ, đã điều tra làm rõ 03 vụ, bắt xử lý 03
đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ (trong đó có 01 vụ, 01 đối
tượng liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; 02 vụ, 02 đối tượng
chống lực lượng Công an thi hành nhiệm vụ), so với cùng kỳ năm 2020 giảm 02
vụ, giảm 02 đối tượng. Riêng trên địa bàn thành phố Ngã Bảy từ đầu năm 2021
đến nay không xảy ra trường hợp chống người thi hành công vụ.
b) Giải pháp
- Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường lực lượng kiểm soát chặt các
khu phong tỏa, cách ly, bảo vệ “vùng xanh”, các tuyến giao thông cửa ngõ ra
vào địa bàn, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động nhằm kịp thời
phát hiện, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
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- Đối với các trường hợp chống người thi hành công vụ, đặc biệt là chống
đối lực lượng thi hành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Công tác tỉnh đã
chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ tinh thần chủ động, linh hoạt
nhưng kiên quyết, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, trấn
áp, xử lý nghiêm, bảo đảm an toàn, hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu
đề ra trong quá trình thực thi công vụ.
4. Nội dung cử tri thành phố Vị Thanh đề nghị sớm giải quyết triệt để vấn
đề mua bán, sử dụng chất ma túy và an ninh, trật tự quá phức tạp; đề nghị các
ngành chức năng cần có các biện pháp mạnh, hữu hiệu hơn để phòng, chống các
loại tội phạm, Công an tỉnh trả lời như sau:
a) Tình hình ma túy, tội phạm về trật tự xã hội
- Về ma túy: Trên địa bàn tỉnh, các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
chủ yếu là các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại
ma túy tổng hợp có hình thức đa dạng, nhỏ gọn, dễ cất giấu, dễ sử dụng nhưng
khó cai nghiện và gây tác hại nghiêm trọng về sức khỏe người sử dụng; các đối
tượng phạm tội hướng đến lôi kéo giới trẻ tham gia, vì đây là đối tượng thiếu
kinh nghiệm sống, dễ sa ngã, nên số lượng người nghiện tăng. Trong 9 tháng
đầu năm 2021, đã kiểm tra, phát hiện 585 trường hợp dương tính với chất ma
túy, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 134 trường hợp; phát sinh mới
300 người nghiện ma túy, nâng tổng số người nghiện trên địa bàn là 1.930 người
(tăng 18,4% so với cuối năm 2020), trong đó: 95,5% số người nghiện là nam
giới; 61% số người nghiện dưới 30 tuổi; 52,2% người nghiện ở khu vực nông
thôn; 65,2% người nghiện không nghề nghiệp; 86,8% người nghiện sử dụng ma
túy tổng hợp; hiện lực lượng Công an đang theo dõi 655 người nghi nghiện ma
túy. Do nhu cầu tăng, nên số vụ tội phạm về ma túy cũng tăng so với cùng kỳ,
đã phát hiện, khởi tố 58 vụ, 86 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chứa
chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 12 vụ, 23 đối tượng so với cùng
kỳ); số người nghiện ma túy bị khởi tố là 113 người (trong đó có 21 người
nghiện bị khởi tố về tội phạm ma túy); hành vi chủ yếu là các con nghiện mua
ma túy từ nơi khác về sử dụng rồi bán lại kiếm lời. Riêng trên địa bàn thành phố
Vị Thanh hiện đang quản lý 354 người nghiện (tăng 96 người so với cùng kỳ
năm 2020); đã phát hiện, bắt xử lý 14 vụ, 16 đối tượng mua bán, tàng trữ trái
phép chất ma túy, tăng 09 vụ so với cùng kỳ; đồng thời bắt quả tang 08 điểm 30
đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; quyết định xử phạt vi phạm hành chính
03 vụ, 10 đối tượng với số tiền 4.750.000 đồng, cảnh cáo 01 trường hợp; kiểm
tra, phát hiện 109/115 đối tượng dương tính với chất ma túy, áp dụng Nghị định
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111/NĐ-CP 72 trường hợp, Nghị định 221-NĐ-CP 27 trường hợp, các trường
hợp còn lại đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
- Tội phạm về trật tự xã hội: Trong 9 tháng đầu năm 2021, tội phạm về
trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được kéo giảm 8,5%, số đối tượng giảm 5,2%1;
một số loại tội phạm nổi lên cùng kỳ năm trước được kiềm chế, kéo giảm như:
Trộm cắp tài sản, đánh bạc, cướp tài sản, cướp giật tài sản,... Tuy nhiên, trên địa
bàn thành phố Vị Thanh tội phạm lại gia tăng2, trong đó chủ yếu là: Trộm cắp tài
sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cố ý
gây thương tích…
Nguyên nhân tội phạm trên địa bàn thành phố Vị Thanh tăng là do tình
hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc áp dụng các biện pháp giãn
cách xã hội để phòng, chống dịch dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, từ đó kéo theo các vấn đề
về an sinh xã hội, việc làm gây áp lực gia tăng tội phạm, đặc biệt là các loại tội
phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp tài sản, cướp tài sản... Bên cạnh đó, thời
gian gần đây, người dân thường sử dụng mạng xã hội (như Zalo, Facebook…)
để giao tiếp, kinh doanh, mua bán sản phẩm, hoàng hóa, từ đó tìm ẩn nhiều nguy
cơ dẫn đến nảy sinh tội phạm trên không gian mạng nhất là lừa đảo chiếm đoạt
tài sản. Đồng thời, sau thời gian áp dụng hoặc nới lỏng thực hiện các biện pháp
giản cách xã hội, tình hình tội phạm đánh bạc và tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức
tạp, gia tăng do bị kiềm hãm hoạt động trong thời gian dài.
b) Giải pháp
- Công an tỉnh sẽ tham mưu thực hiện đồng thời 2 mục tiêu “giảm cầu” và
“giảm cung”, tức là kéo giảm sự gia tăng người nghiện và triệt xóa xử lý nghiêm
các hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy. Để đạt được 2 mục tiêu trên
cần sự tham gia đồng bộ của các ngành, các cấp trong thực hiện Kế hoạch số
1196/KH-UBND, ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 36CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trọng tâm vẫn là nâng
cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. Riêng ngành Công
an sẽ tiến hành rà soát lập danh sách các nhóm đối tượng và những trường hợp
có nguy cơ cao nghiện ma túy để phối hợp các ngành, các cấp có biện pháp
phòng ngừa hiệu quả; đồng thời tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vận
chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
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Đã phát hiện 227 vụ, điều tra làm rõ 214 vụ, bắt xử lý 464 đối tượng, so với cùng kỳ năm 2020, số vụ
giảm 21, số đối tượng giảm 23.
2
Đã phát hiện 34 vụ, làm rõ 34 vụ, bắt xử lý 82 đối tượng, so với cùng kỳ tăng 09 vụ.
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- Tiếp tục tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc tại địa bàn cơ sở, phát huy vai trò tích cực của Nhân dân tham gia phòng
chống tội phạm, tích cực tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; chú trọng tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, từ
đó nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm của người dân. Thực
hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm về trật tự xã hội,
trọng tâm là mở cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội
trong và sau dịch bệnh Covid-19, cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022; tổng kết cao điểm mua bán người, truy nã,… phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu
kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020. Đối với Công an thành
phố Vị Thanh cần tăng cường, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp
phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm để kiềm chế, kéo giảm tội phạm.
5. Nội dung cử tri thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ kiến nghị Công an
tỉnh xử lý nghiêm những đối tượng đua xe, trộm cắp tài sản, mua bán hàng giả,
giấy tờ giả, cờ, bạc, chống người thi hành công vụ; quan tâm giáo dục truyền
thống, đạo đức xã hội đối tượng thiếu niên giáo dục nhiều lần không sửa, đưa đi
trường giáo dưỡng, Công an tỉnh trả lời như sau:
a) Tình hình đua xe, trộm cắp tài sản, đánh bạc, mua bán hàng giả, giấy tờ
giả, chống người thi hành công vụ và áp dụng, thi hành biện pháp đưa vào
trường giáo dưỡng
- Về đua xe, cỗ vũ đua xe trái phép: Trong những tháng đầu năm 2021,
trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe thành
nhóm, tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô để thể hiện sở thích cá nhân, thử
xe, độ xe, không có tính chất cá cược hơn thua, từ đó gây mất an ninh, trật tự tại
địa phương. Trước tình trạng đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị,
địa phương triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch phòng, chống đua xe và cổ vũ
đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng;
tiến hành rà soát, lập danh sách số đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên điều
khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô và cho cam kết không vi phạm;
kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp tái phạm. Từ đó tình trạng đua xe, cổ
vũ đua xe trái phép có xu hướng giảm, nhất là khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách
xã hội để tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, trong 9 tháng đầu năm
2021, Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện, xử lý 07 vụ, 116 đối tượng đua xe và
cổ vũ đua xe trái phép, tạm giữ 99 phương tiện mô tô các loại. Đặc biệt, đã khởi
tố 01 vụ, 05 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng (do đua xe trái phép tái
phạm nhiều lần). Riêng trên địa bàn huyện Long Mỹ, đã phát hiện, xử lý 01 vụ,
17 đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tạm giữ 13 phương tiện mô tô các
loại (trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn có 01 đối tượng); lực lượng Công an huyện
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đã lập danh sách, mời làm việc 48 đối tượng để giáo dục, răng đe, cho cam kết
không vi phạm (trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn có 07 đối tượng).
- Về trộm cắp tài sản: Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát hiện 51
vụ, giảm 19 vụ (giảm 27,1%) so với cùng kỳ 2020. Riêng trên địa bàn huyện
Long Mỹ đã phát hiện 11 vụ, tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm 2020; tại địa bàn
thị trấn Vĩnh Viễn phát hiện 03 vụ, tăng 02 vụ so với cùng kỳ 2020.
- Về tình hình đánh bạc: Tình hình đánh bạc giảm về số vụ nhưng tăng số
đối tượng tham gia, hành vi chủ yếu ở mức vi phạm hành chính. Từ đầu năm
2021 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện, khởi tố 47 vụ, 204 đối tượng tham gia
đánh bạc và tổ chức đánh bạc, giảm 11 vụ (giảm 19%), tăng 10 đối tượng (tăng
5,1%) so với cùng kỳ 2020; đã quyết định xử phạt hành chính 152 vụ, 761 đối
tượng tham gia đánh bạc với số tiền trên 1,5 tỷ đồng; các hành vi mua bán số đề,
đánh bài giảm, nhưng hành vi đá gà, game bắn cá gia tăng, hoạt động tinh vi
hơn, thậm chí manh nha xuất hiện hành vi đánh bạc qua mạng (chưa phát hiện
vụ việc sử dụng mạng để tổ chức đánh bạc). Nhìn chung, do bị truy quét mạnh
nên các hành vi đánh bạc chỉ xảy ra với quy mô nhỏ, có chiều hướng chuyển
dịch sang khu vực nông thôn và không hình thành các tụ điểm phức tạp, hoạt
động kéo dài. Riêng trên địa bàn huyện Long Mỹ, đã triệt xóa 13 điểm đánh bạc
với tổng số 94 đối tượng tham gia, trong đó đã khởi tố 04 vụ, 22 đối tượng; phạt
hành chính 07 vụ, 48 đối tượng với số tiền 114.000.000 đồng. Trên địa bàn thị
trấn Vĩnh Viễn đã triệt xóa 04 điểm đánh bạc, 27 đối tượng, trong đó đã khởi tố
01 vụ, 09 đối tượng; xử phạt hành chính 01 vụ, 07 đối tượng.
- Về giấy tờ giả: Toàn tỉnh phát hiện 02 vụ làm giả con dấu, tài liệu, so
với cùng kỳ tăng 02 vụ, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.
Riêng trên địa bàn huyện Long Mỹ phát hiện 01 vụ làm giả bằng lái xe.
- Về chống người thi hành công vụ: Như đã trình bày ở điểm a khoản 3.
Riêng trên địa bàn huyện Long Mỹ không xảy ra trường hợp chống người thi
hành công vụ.
- Về mua bán hàng giả và áp dụng, thực hiện biện pháp xử lý hành chính
đưa vào trường giáo dưỡng: Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh nói
chung và trên địa bàn huyện Long Mỹ nói riêng chưa phát hiện các trường hợp
mua bán hàng giả; không có trường hợp thiếu niên giáo dục nhiều lần không sửa
chữa, tiến bộ phải áp dụng, thực hiện biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường
giáo dưỡng. Tuy nhiên, Công an huyện Long Mỹ đã lập hồ sơ áp dụng Nghị
định 111/NĐ-CP 25 trường hợp, Nghị định 221/NĐ-CP 12 trường hợp.
b) Giải pháp
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- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng kế hoạch, phương án cụ
thể, kết hợp ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý trật tự, an toàn giao
thông, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép tại các tuyến trọng điểm;
quản lý chặt số đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển xe tốc
độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô. Đồng thời, củng cố hồ sơ, chứng cứ đối với
các đối tượng có hành vi đua xe trái phép tái phạm nhiều lần theo hướng xử lý
hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.
- Tiếp tục chỉ đạo lập danh sách các điểm nghi vấn tổ chức đánh bạc để có
biện pháp xử lý, triệt xóa phù hợp; phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh,
ngăn chặn các hành vi đánh bạc qua mạng dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm.
- Tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại
địa bàn cơ sở, phát huy vai trò tích cực của Nhân dân tham gia phòng chống tội
phạm, tích cực tố giác tội phạm; tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức của
người dân trong bảo vệ, quản lý tài sản. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu
tranh, phòng chống tội phạm nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Kịp thời ngăn
chặn, xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ.
Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan đến
lực lượng Công an tỉnh sau Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021
- 2026, Công an tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND
tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nắm, chỉ đạo./.
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