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BÁO CÁO 
Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; 

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

(Trình Kỳ họp thứ năm - HĐND thị xã Mường Lay, Khóa XV) 

 

Thực hiện Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 28/4/2022 của HĐND thị xã 

Mường Lay về việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm - HĐND 

thị xã Mường Lay khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

UBND thị xã Mường Lay báo cáo công tác phòng, chống và tội phạm và 

vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ 

vững ổn định; không có vấn đề phức tạp nổi lên liên quan, tác động, ảnh hưởng 

đến ANQG và TTATXH; không xuất hiện các hoạt động chống phá của các thế 

lực thù địch, phản động, hoạt động tình báo, gián điệp, thâm nhập chuyển hóa nội 

bộ, cài cắm nội gián của cơ quan đặc biệt nước ngoài; không xảy ra hoạt động của 

các thế lục thù địch lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá, thúc đẩy xây 

dựng “xã hội dân sự”; tổ chức quản lý có hiệu quả hoạt động tôn giáo, tín 

ngưỡng và người nước ngoài đến thị xã; trên địa bàn không xuất hiện hoạt động 

tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông” và các tà đạo “Giê sùa”, “Bà cô Dợ”, 

“Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, Pháp Luân Công. An ninh xã hội ổn định, 

không xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài ảnh hưởng đến 

ANTT. Tình hình an ninh chính trị nội bộ không phức tạp, không có biểu hiện 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ. Hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tương đối ổn định. Trên địa bàn không 

xảy ra tình trạng chống Đảng, Nhà nước, lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian 

mạng; đảm bảo an ninh, an toàn trên lĩnh vực thông tin, truyền thông...  

- Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, không có điểm, tụ 

điểm phức tạp về TTXH, ma túy, không xuất hiện hoạt động của tội phạm liên 

quan đến siết nợ, đòi nợ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; không xuất hiện tội 

phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm; tội phạm có yếu tố nước ngoài; 

tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, sử dụng công nghệ cao. Tội phạm ma 

túy tuy đã được kiềm chế những vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp.  

- Làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý các cơ 

sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi mua 

bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về TTXH. Tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, 
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PCCC&CNCH; bảo vệ an toàn nhà tạm giữ, làm tốt công tác thi hành án hình sự 

và hỗ trợ tư pháp, thực hiện đầy đủ các chế độ cho can, phạm nhân.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

- UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã đã ban hành văn bản lãnh đạo, 

chỉ đạo huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào thực 

hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2022
1
. Qua đó đã quán triệt, tuyên truyền 

phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 

trên địa bàn thị xã, từ đó tạo nâng cao nhận thức cho người lao động trong việc 

phòng chống tội phạm. Xác định rõ công tác phòng, chống tội phạm là một 

nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo trực 

tiếp của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp bằng chương trình, kế hoạch hành động cụ 

thể; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, huy động sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thị xã đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm theo phương 

châm “Thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở” và được lồng ghép trong việc vận 

động quần chúng Nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
2
.    

                                           
1
 Trọng tâm là: Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND thị xã Mường Lay về việc thực 

hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2022; Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã Mường Lay 

về việc triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyến đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 

29/3/2022 của UBND thị xã Mường Lay về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyến đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

trên địa bàn thị xã Mường Lay; Kế hoạch số 701/KH-BCĐ ngày 01/4/2022 về xây dựng mô hình, tổ chức quần chúng 

làm công tác bảo vệ ANTT “Tổ, bản bình yên, gia đình hạnh phúc” trên địa bàn thị xã Mường Lay; Quyết định 

315/QĐ-BCĐ ngày 03/6/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 thị xã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ 

giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Mường Lay; Kế hoạch số 358/KH-UBND 

ngày 28/02/2022 của UBND thị xã Mường Lay về phòng, chống mại dâm, phòng, chống mua bán người năm 2022,... 
2
 Nổi bật là: Công an thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thị xã, 

UBND các xã, phường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã,  tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt 

động của các loại tội phạm thông qua các buổi phát thanh, các buổi họp tổ dân phố, bản. Xây dựng được 05 tin, 

bài phát trên sóng truyền thanh địa phương, với nội dung tuyên truyền: Vận động toàn dân tham gia bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tích cực thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người. Tuyên truyền về các gương điển hình trong phong 

trào phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã; Tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng được các 

cơ quan an ninh cảnh báo... Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã thực hiện Kế hoạch 

triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn thị xã Mường Lay, trong đó đã giao chỉ tiêu cai nghiện 

bắt buộc tại Trung tâm và cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho từng xã, phường. Đồng thời tham mưu cho 

UBND thị xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban và các thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách địa 

bàn. Công an các phường, xã chủ động tham mưu cho UBND các xã, phường lồng ghép hoạt động tuyên truyền 

phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người, HIV/AIDS trong các buổi sinh 

hoạt, hội họp của các tổ dân phố, bản; trong 6 tháng đầu năm 2022 đã triển khai được 30 buổi, với 5000 lượt 

người tham gia. Vận động Nhân dân làm tốt công tác phát hiện, tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp thông tin cho 

chính quyền địa phương và lực lượng Công an những biểu hiện của người có hành vi vi phạm pháp luật. Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống 
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2. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 

2.1. Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm 

an ninh chính trị 

2.1.1. Công tác đảm bảo an ninh tôn giáo 

- Trên địa bàn hiện có 02 tôn giáo đang hoạt động là Tin lành Việt Nam 

Miền Bắc và Thiên Chúa giáo (hay Công giáo) đã được chấp thuận đăng ký sinh 

hoạt tôn giáo tập trung. Trong 06 tháng đầu năm, Công an thị xã đã tổ chức 

tuyên truyên vận động 01 trường hợp tự nguyện viết bản cam kết không tham 

gia gia tà đạo “Hội tín ngưỡng Gia phong dân tộc Lạc việt” hay “Tu gia Lạc 

việt”, “Tâm linh Hồ Chí Minh”
3
.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 05/10/2021 của Thị ủy 

Mường Lay và Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 13/12/2021 của UBND thị xã 

Mường Lay về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải 

quyết các tà đạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

77/KH-CAT-PA02 ngày 25/11/2021 của Công an tỉnh Điện Biên về tiếp tục đẩy 

mạnh công tác Công an thực hiện Chỉ thị 10/CT-TU của Ban thường vụ tỉnh ủy 

về tăng cường lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng đối với công tác tôn 

giáo; Kế hoạch số 59/KH- UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện 

Đề án “Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn 

Mình”... Công an thị xã đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; triển khai thực 

hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tôn giáo. Thường 

xuyên gặp gỡ giáo dục, yêu cầu các trưởng điểm nhóm chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo, không để các đối tượng từ ngoài 

địa bàn đến hoạt động, tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật. 

2.1.2. Công tác bảo đảm an ninh dân tộc 

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thị xã 

về công tác dân tộc, các chương trình dự án hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất 

là người có uy tín trong dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn 

                                                                                                                                    
tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học. Chú trọng giáo dục truyền thống văn hóa, đạo đức cho cán bộ quản lý, 

giáo viên, học sinh; hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập 

học đường góp phần kiềm chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh. Tuyên truyền, vận 

động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm về phòng, chống tội phạm, đấu tranh tố giác các hoạt động tuyên truyền tà đạo trái pháp luật, 

tham gia giữ gìn ANTT; phòng, chống mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, 

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực hưởng ứng tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. 
3
 Tình hình sinh hoạt của các tôn giáo trên địa bàn: Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã tương đối 

ôn định, không có diễn biến phức tạp; không xuất hiện các biểu hiện phân biệt, kỳ thị sâu sắc vì lý do tín 

ngưỡng, tôn giáo; không xảy ra tình trạng ép buộc, mua chuộc, cản trở người khác theo hoặc không theo một tín 

ngưỡng, tôn giáo cũng như xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo khác. Các điểm nhóm tôn giáo chấp hành tốt các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Việc triển khai thực hiện chính sách tôn giáo 

luôn được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể; sự 

phối hợp thực hiện có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị; sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa 

bàn thị xã. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các điểm nhóm tôn giáo đã chấp hành nghiêm chỉnh các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức sinh hoạt tôn giáo. 
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hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ các tập tục lạc hậu, vận động người 

dân theo tôn giáo và Nhân dân đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện tốt 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước
4
. 

2.1.3. Công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn; quản lý xuất, 

nhập cảnh; giải quyết tranh chấp khiếu kiện 

Tổ chức triển khai, quán triệt Kế hoạch số 328/KH-CAT-PA02 ngày 

15/04/2022 của Công an tỉnh Điện Biên về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA 

ngày 11/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác đấu tranh chống phản 

động trong tình hình mới. Tham gia góp ý kiến về việc tách Ban Chỉ đạo 352 

tỉnh Điện Biên và Quy chế hoạt động của các Ban Chỉ đạo. Tổ chức quản lý chặt 

chẽ số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền và thân nhân của các đối tượng trên địa 

bàn thị xã. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn trong công tác tiếp dân giải thích, trả lời, hướng dẫn theo đúng 

thẩm quyền quy định, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của công dân không để xảy 

ra các vụ việc phức tạp về ANTT
5
.  

2.1.4. Công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư 

tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin  

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm các chỉ 

thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị 

nội bộ, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là Quy định số 58-

QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội 

bộ Đảng; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng 

cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Nghị quyết 

Trung ương 4, Trung ương 6 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy 

định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về những điều 

Đảng viên không được làm
6
.  

                                           
4
 Trong 06 tháng đầu năm, đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của thị 

xã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số thị xã Mường Lay năm 

2022. Tại Hội nghị đã Công bố Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên; 

tặng quà cho Người có uy tín trong DTTS (trong đó có 03 suất quà cho 03 cá nhân của UBMTTQ tỉnh Điện 

Biên) và trao tặng Giấy khen của UBND thị xã cho 03 tập thể và 05 cá nhân Người có uy tín tiêu biểu trong 

đồng bào DTTS thị xã năm 2021. 
5
 Trong 06 tháng đầu năm, có 03 đơn kiến nghị gửi UBND các cấp, nội dung kiến nghị chủ yếu tập 

trung vào việc thực hiện giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ, bồi thường tái định cư và một số lĩnh vực khác, đã 

giải quyết 03/03 đơn. Trong 06 tháng đầu năm, trên địa bàn thị xã có 02 trường hợp không được nước ngoài 

(Trung Quốc) cho cư trú trở về địa bàn và 03 trường hợp nhập cảnh (hợp pháp) về địa bàn (các trường hợp đã 

được cách ly y tế theo quy định). 
6
 Công an thị xã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, thẩm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến 

tiêu chuẩn chính trị đối với 50 trường hợp (trong đó: 10 cán bộ, 04 quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp đảng, 36 

công dân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022). Qua thẩm tra, xác minh, phát hiện 01 trường hợp không đủ tiêu 

chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022, đã đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã xem xét, quyết định; 

còn các trường hợp khác chưa phát hiện vấn đề gì vi phạm tiêu chuẩn theo quy định. Về công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước: Đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Trong 06 tháng đầu năm, trên địa bàn thị xã 

không xảy ra các vụ việc lộ, lọt, mất BMNN; có 02 trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật và vi phạm 

pháp luật. Thường xuyên phối hợp, tham mưu, hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, tổ chức 



5 

 

2.1.5. Công tác phòng, chống gián điệp 

Đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-

BCA ngày 01/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an và Kế hoạch số 269/KH- 

CAT-PA01 ngày 15/03/2022 của Công an tỉnh Điện Biên về thực hiện Chỉ thị số 

01/CT-BCA ngày 01/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác đấu tranh 

chống gián điệp trong giai đoạn hiện nay
 7
.  

2.1.6. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Điện Biên 

về công tác phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt là Nghị quyết số 128/NQ-CP của 

Chính phủ, ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19”
8
.  

2.2. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

Triển khai thực hiện nghiêm túc Điện số 655/ĐK-HT; Kế hoạch số 

1268/KH-CAT-PV01 của Công an tỉnh và Kế hoạch số 427/KH-CAT-TH của 

Công an thị xã về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an 

ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của Đất nước, 

của tỉnh và thị xã; tiếp tục triển khai thực hiện và cử cán bộ, chiến sĩ tham gia 

Kế hoạch số 1266/KH-CAT-PV01 ngày 08/12/2021 của Công an tỉnh Điện Biên 

về tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật 

hoạt động trên các tuyến giao thông địa bàn tỉnh Điện Biên. 

2.2.1. Tình hình và kết quả công tác điều tra, xử lý tội phạm 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thị xã xảy ra và phát hiện 

bắt giữ, phối hợp xử lý 10 vụ (tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm 2021; giảm 02 

vụ so với cùng kỳ năm 2019) Công an thị xã đã điều tra khám phá 10/10 vụ 

trong đó khởi tố 05 vụ, 06 bị can, xử lý hành chính 03 vụ, 03 đối tượng; 

chuyển Công an tỉnh 02 vụ (lý do: chưa có Thủ trưởng Cơ quan CSĐT) Cụ thể: 

a) Tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH 

- Công an thị xã đã điều tra làm rõ 05 vụ trong đó: Khởi tố 04 vụ, khởi tố 

05 bị can; chuyển Công an tỉnh 01 vụ (lý do: chưa có Thủ trưởng Cơ quan 

CSĐT) gồm: 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi; 04 vụ, 

04 đối tượng về hành vi Trộm cắp tài sản gồm 01 xe máy, 01 điện thoại di động; 

                                                                                                                                    
trên địa bàn được phân cấp quản lý làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng cơ 

quan, đơn vị an toàn về ANTT. 
7
 Xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và các 

đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc và đi qua địa bàn, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 50 năm truyền 

thống Lực lượng vù trang thị xã Mường Lay (22/3/1972 - 22/3/2022) và Đại hội TDTT thị xã lần thứ XI năm 

2022. Quản lý 03 người nước ngoài (02 quốc tịch Hà Lan; 01 quốc tịch Nga) đến địa bàn thăm quan, du lịch, lưu 

trú qua đêm; qua công tác nắm tình hình người nước đến địa bàn chấp hành tốt pháp luật Việt Nam chưa phát 

hiện các hoạt động liên quan đến ANTT. 
8
 Tổ chức rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong và sau đại dịch COVID-

19; phối hợp với các đội, công an phường, xã tổ chức rà soát, truy vết các trường hợp từ các địa phương có ca 

nhiễm COVID-19 để phòng chống lây nhiễm trên địa bàn; truy vết các trường hợp Fl, F2 để cách ly y tế theo 

quy định. Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 04/5/2022, trên địa bàn thị xã có 3.228 BN, đã khỏi xuất viện 3.227 

BN, hiện đang điều trị 01 BN (điều trị tại nhà). 
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01 sợi dây chuyền kim loại màu vàng có trọng lượng 02 chỉ, 01 nhẫn vàng kim 

loại màu vàng có trọng lượng 0,5 chỉ, và một số tài sản giá trị khác tổng trị giá 

53.350.000 đồng (tội phạm về TTXH tăng 04 vụ, 04 đối tượng so với cùng kỳ 
2021; giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2019). 

- Trong 6 tháng, Công an thị xã đã phối hợp với phòng PC03 Công an tỉnh 

Điện Biên, Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra 01 trường hợp có hành vi vận 

chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên tuyến Quốc lộ 12 

thuộc địa bàn thị xã. Đội Quản lý thị trường số 4 đã ra quyết định xử phạt hành 

chính 2.000.000 đồng và tịch thu, tiêu hủy 30 thùng hoa quả (Quýt), trọng lượng 

300 kg, trị giá 4.500.000 đồng. 

b) Tội phạm về Ma túy 

- Tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý trên địa bàn thị xã không có 

diễn biến phức tạp, cơ bản được kìm chế. Mặt khác địa bàn thị xã giáp ranh với xã 

Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn và xã Sá Tổng, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, có 

nhiều điểm sử dụng ma túy theo dọc các tuyến quốc lộ, số người nghiện ma túy 

trên địa bàn thị xã đi đến các địa bàn trên mua ma túy để sử dụng, gây nhiều khó 

khăn cho lực lượng phòng, chống ma túy trong công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy. Trong 06 tháng đầu năm, phát hiện, bắt giữ 04 vụ, 04 đối tượng tàng 

trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ 0,66 gam heroine 01 xe máy, 01 

điện thoại di động; Công an thị xã đã tiến hành khởi tố 01 vụ, 01 bị can; chuyển 

Công an tỉnh 01 vụ, 01 đối tượng (lý do chưa có Thủ trưởng Cơ quan CSĐT); xử 

lý hành chính 02 vụ 02 đối tượng với tổng số tiền là 4.000.000 đồng
9
 (tội phạm 

ma túy bằng số vụ so với cùng kỳ 2021; tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019). 

- Đánh giá chất lượng thực hiện Phương án 02: UBND thị xã đã ban hành 

Kế hoạch số 2793/KH-UBND ngày 09/12/2021 về phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc; Kế hoạch số 2863/KH-UBND ngày 

17/12/2021 về tổng rà soát người nghiện ma túy trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 

445/KH-UBND ngày 22/02/2022 về đấu tranh phòng, chống ma túy năm 2022; 

Công văn số 538/UBND-CA ngày 16/3/2022 về tăng cường công tác phòng, 

                                           
9
 Tình hình hoạt động của tệ nạn ma túy trên địa bàn trong năm cơ bản được kìm chế, số người nghiện 

ma túy năm 04/5/2022 là 80 người nghiện (hiện tại số người nghiện có mặt trên địa bàn: 48 người; số vắng mặt 

tại địa bàn đi làm ăn: 32 người), người nghi nghiện là 09 người. Trong đó số người nghiện trên địa bàn tự giác đi 

đăng ký uống thuốc Methadone ở địa bàn thị xã là: 23 người. Người nghiện ma túy trên địa bàn chủ yếu sử dụng 

Hêrôin, bằng hình thức tiêm chích và hút, số người nghiện trên không có nghề nghiệp cao, cán bộ công nhân 

viên nghiện ma tuý chiếm tỷ lệ thấp (01 người), riêng học sinh ở các nhà trường chưa phát hiện thấy trường hợp 

nào nghiện ma tuý. Triển khai luật phòng, chống ma túy năm 2021 có hiệu lực năm 2022, Công an thị xã đã triển 

khai phát đầy đủ que test ma túy cho lực lượng Công an xã, phường để tét xác định tình trạng nghiện đối với 

người nghiện và người nghi nghiện trên địa bàn. Sau khi nhận được Hướng dẫn của Cục C04 và Điện chỉ đạo 

của Công an tỉnh Điện Biên, Công văn hướng dẫn PC04. Công an thị xã đã chỉ đạo CBCS Đội CSĐT phối hợp 

với Công an phường, xã tổ chức rà soát, điều tra cơ bản xác minh các điểm, tụ điểm phức tạp liên quan đến ma 

túy, tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm. Chủ động xây dựng các 

phương án, đấu tranh với tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, Trên địa bàn thị xã hiện nay chưa phát hiện điểm, tụ 

điểm phức tạp về ma túy mới phát sinh. Các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy 

hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia: Qua công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu 

tranh phòng, chống tội phạm ma túy, những năm gần đây chưa phát hiện người trong địa bàn tham gia hoạt động 

vào các đường dây ma túy, chủ yếu là các đối tượng ở các địa bàn khác vận chuyển ma túy từ Lào qua huyện 

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà qua thị xã Mường Lay theo tuyến đường Quốc lộ 12, tuyến đường Tỉnh lộ 

150, 142 đi các tỉnh khác.  
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chống trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn thị xã năm 2022. Công an thị 

xã đã ban hành Kế hoạch số 264/KH-CATX ngày 08/9/2021 để thực hiện 

Phương án 02/PA-BCA-C04 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc. Trong 06 tháng, đã phối hợp phá thành công 

chuyên án số ĐB1221P.2 bắt 03 đối tượng; thu giữ 72 bánh Heroine, 472 triệu 

đồng, 03 xe máy, 04 điện thoại di động và tham gia phá thành công chuyên án bí 

số 322P bắt giữ 04 đối tượng, thu giữ 92 bánh hồng phiến (552.000 viên có khối 

lượng 52,9 kg), 04 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan. 

2.2.2. Công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật 

UBND thị xã chỉ đạo ban hành kế hoạch tổng rà soát, thống kê số liệu 

người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; Công văn tăng 

cường phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen; 

Kế hoạch phòng chống mại dâm trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025; tham 

gia ý kiến vào dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và 

kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2025, định hướng 

đến năm 2030”.  

Kết quả công tác điều tra, xử lý tội phạm: 

- Tổng số án điều tra, thụ lý trong quý là: 05 vụ; 06 bị can (hình sự 04 vụ, 

05 bị can; ma túy 01 vụ, 01 bị can), trong đó: 

+ Án năm 2021 chuyển sang: 0 vụ. 

+ Khởi tố mới: 05 vụ; 06 bị can (hình sự 04 vụ, 05 bị can; ma túy 01 vụ, 

01 bị can). 

+ Kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến VKSND thị xã đề nghị truy tố: 05 vụ, 

06 bị can (hình sự 04 vụ, 05 bị can; ma túy 01 vụ, 01 bị can). 

- Án chuyển quý III/2022: 0 vụ. 

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm: Trong 6 tháng tiếp nhận 03 tin báo 

tố giác về tội phạm, đã giải quyết 02 tin (02 tin khởi tố VAHS); đang giải quyết 

01 tin. 

2.3. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng 

- Trong 06 tháng đầu năm, Công an thị xã đã bảo vệ an toàn nhà tạm giữ; 

lực lượng THAHS & HTTP đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho can, phạm nhân, 

nhất là chế độ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Phân công lực 

lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn 08 phiên tòa xét xử 11 bị cáo tại 

TAND thị xã; di lý 01 đối tượng đi xét xử phúc thẩm tại TAND tỉnh Điện Biên; tổ 

chức lực lượng, phương tiện di lý 02 đối tượng đi chấp hành án tại Trại giam Nà 

Tấu; 06 đối tượng đi chấp hành tại Trại giam Yên Hạ, tỉnh Sơn La. Tổng số can, 

phạm nhân trong nhà tạm giữ đến thời điểm báo cáo 05 can phạm nhân (trong đó: 

tạm giam 04; phạm nhân 01). Thực hiện nghiêm túc Quy chế tạm giam, tạm giữ; 

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 

17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về 

tái hòa nhập cộng đồng. 
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3. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; phòng cháy, chữa 

cháy và cứu hộ, cứu nạn 

3.1. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT 

UBND thị xã đã ban hành Công văn số 316/UBND-CA ngày 22/02/2022 

về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư và hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với CSDLQG về dân cư; Kế 

hoạch số 661/KH-UBND ngày 29/3/2022 về việc việc triển khai thực hiện 

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến 2030; Công văn số 468/BCĐ-CA ngày 29/4/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh 

công tác triển khai Đề án 06; Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về 

việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Mường Lay. Chỉ đạo các 

phường, xã thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 từ xã, phường đến các tổ 

dân phố, bản
10

.  

- Công tác triển khai dịch vụ công: Chỉ đạo Công an thị xã xây dựng Kế 

hoạch số 199/KH-CATX ngày 26/02/2022 về việc triển khai dịch vụ công trực 

tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân. Tổ chức tuyên 

truyền đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn hiểu và thấy rõ được lợi 

ích của dịch vụ công
11

.  

- Công tác cấp thẻ CCCD kèm định danh điện tử; thu nhận hồ sơ định 

danh điện tử đối với những trường hợp đã được cấp CCCD: Tổng số CCCD đã 

thu nhận: 8.528/9.370 trường hợp đạt 91,01%. Công tác cấp CCCD kèm ĐDĐT 

tính từ 06/4/2022 đến nay: 110 trường hợp. Công tác cấp hồ sơ định danh điện 

tử cho công dân đã có thẻ CCCD: 143 trường hợp. Trong đó: Nhóm ưu tiên số 

1: 90 trường hợp, cụ thể: Sinh 2004: 76/152; Sinh 2007: 14/116; thuộc các nhóm 

khác 53 trường hợp. 

- Tổng số công dân trên địa bàn phải thu nhận CCCD: 592 trường hợp, 

trong đó: Số vắng mặt tại địa bàn không thể thu nhận: 219 trường hợp; số có mặt 

tại địa bàn: 135 trường hợp (đối với nhóm ưu tiên số 1: Sinh 2004 còn: 12 

trường hợp; sinh 2007 còn: 13 trường hợp). Công an thị xã đang tiến hành cấp 

CCCD lưu động để thu nhận hết số có mặt tại địa bàn. 

- Công tác làm sạch dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”: Chỉ đạo Công an thị 

xã, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Công an phường, xã tiến hành 

bổ sung, cập nhật, điều chỉnh: 03 trường hợp công dân không có thông tin trong 

                                           
10

 Kết quả: Đã thành lập được 01 Ban Chỉ đạo của UBND thị xã; 03/03 Tổ công tác của UBND phường, 

xã; 38/38 Tổ công tác của các tổ dân phố, bản. Đối với lực lượng Công an: Đã thành lập 01 Ban Chỉ đạo của 

Công an thị xã; 03/03 Tổ công tác của Công an xã, phường. 
11

 Hình thức tuyên truyền trên loa phát thanh của xã, phường, tổ dân phố, bản; lồng ghép các buổi họp 

tổ dân phố, bản; trên Facebook của Công an thị và xã, phường. Kết quả: Tính đến thời điểm hiện nay, Công an 

thị xã đã tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công: 04 trường hợp đăng ký làm thủ tục cấp đổi Căn cước công dân; 03 

trường hợp yêu cầu in giấy xác nhận CMND khi đã có thẻ CCCD; 04 trường hợp đăng ký thường trú; 01 trường 

hợp đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện; 162 trường hợp thông báo lưu trú. 
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Cơ sở DLQG về DC; 05 trường hợp công dân có thông tin trong Cơ sở DLQG 

về DC sai lệch trong cơ sở dữ liệu CCCD; 98 trường hợp công dân có CMND 9 

số sai lệch giữa Cơ sở DLQG về DC và Cơ sở dữ liệu CCCD; 08 trường hợp 

công dân có số CMND 9 số trong Cơ sở dữ liệu CCCD nhưng chưa cập nhật vào 

Cơ sở DLQG về DC. Thông báo số định danh cá nhân: Tổng số công dân phải 

thông báo số định danh cá nhân trên địa bàn thị xã: 2.313 trường hợp (trong đó: 

Công an phường, xã đã thông báo được: 1.907 trường hợp; còn 406 trường hợp 

đang in phiếu để tiếp tục thông báo tới công dân). Kết quả phân loại hồ sơ, tài 

liệu về nhân khẩu đặc biệt: Đối với nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn thị không có. 

- Công tác tuyên truyền về triển khai Đề án 06: Tổ chức Hội nghị tập huấn 

thực hiện Đề án 06 diễn ra vào ngày 17/5/2022. Chỉ đạo Công an thị xã phối hợp 

với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Trung tâm văn hóa - Truyền thanh  - 

Truyền hình thị xã tổ chức tuyên truyền Đề án 06, lợi ích của dịch vụ công, hướng 

dẫn Nhân dân tham gia đăng ký trên cổng dịch vụ công đến các cơ quan, đơn vị 

và nhân dân trên địa bàn nắm, thực hiện. Hình thức tuyên truyền: Trên loa phát 

thanh của các phường, xã 21 lượt; trang Facebook của Công an thị xã, Công an 

phường, xã: 35 lượt; lồng ghép các buổi họp tổ dân phố bản: 38 lượt. Phản ứng 

của người dân: Cơ bản nhân dân lắng nghe và đồng thuận ủng hộ. 

3.2. Công tác đảm bảo TTATGT 

Chỉ đạo Công an thị xã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 3411/KH-CAT-

PC08 ngày 13/12/2021 của Công an tỉnh về cao điểm bảo đảm trật tự ATGT - 

TTXH dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội Xuân 

2022; Kế hoạch số 114/KH-CATX ngày 01/01/2022 của Công an thị xã về huy 

động lực lượng Cảnh sát khác phối hợp với CSGT đường bộ tham gia tuần tra, 

kiểm soát bảo đảm trật tự ANTGT trên địa bàn; Kế hoạch số 505/KH-CAT-

PC08 ngày 25/02/2022 của Công an tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BCA-

C08 ngày 10/02/2022 của Bộ Công an về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo 

chuyên đề “người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi 

phạm nồng độ cồn”; Kế hoạch số 326/KH-CAT-PC08 ngày 14/4/2022 của Công 

an tỉnh Điện Biên về mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự 

xã hội dịp Lễ 30/4 - 01/5/2022 mùa du lịch hè năm 2022, bảo vệ Đại hội Thể 

thao Đông Nam Á lần thứ 31 và 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 

- 07/5/2022). Lực lượng CSGT đã tăng cường TTKS bảo đảm TTATGT
12

. 

3.3. Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn 

UBND thị xã đã ban hành Công văn 470/UBND-CA về việc hướng dẫn, cài 

đặt, sử dụng App “Báo cháy 114” và Zalo “Cục Cảnh sát PCCC-CNCH” phục vụ 

công tác tuyên truyền PCCC&CNCH. Triển khai 06 lượt tuyên truyền lưu động 

                                           
12

 Trong 06 tháng Tổ Cảnh sát giao thông Công an thị xã lập biên bản vi phạm 224 TH; xử lý vi phạm 

hành chính về giao thông 219 TH bằng hình thức phạt tiền là 49.400.000 đồng. Nhắc nhở hơn 1.916 lượt lái xe 

chấp hành nghiêm chỉnh Luật GTĐB và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền lưu động 73 

lượt. Công tác đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: Đăng ký mới: 292 TH; đăng ký xe chuyển 

đến 35 TH; Sang tên: 186 TH; chuyển đi: 45 TH. Tổ Cảnh sát trật tự phối hợp với Công an phường Na Lay, Sông 

Đà, xã Lay Nưa và Ban quản lý Chợ Nậm Cản, Chợ Cơ Khí, Chợ Chi Luông, Chợ Lay Nưa tổ chức tuyên truyền 

không lấn chiếm hành lang ATGT đối với 127 trường hợp; tuyên truyền lưu động 115 lượt; tổ Cảnh sát trật tự trong 

quý lập biên bản 42 TH vi phạm; xử lý 41 TH = 6.950.000 đồng. 
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bằng xe chữa cháy về kiến thức, kỹ năng PCCC cho ngường dân trên địa bàn thị 

xã trong dịp Tết Dương lịch năm 2022. Đăng ký chỉ tiêu công tác 

PCCC&CNCH năm 2022. Duy trì thường trực, sẵn sàng chiến đấu; củng cố, sắp 

xếp phương tiện chữa cháy, công cụ hỗ trợ đảm bảo cơ động, sẵn sàng chiến 

đấu. Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng giao thông phục vụ chữa 

cháy. Tổ chức kiểm tra, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC cho các hộ gia đình, 

nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thị xã. Triển khai tập 

luyện kỹ, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho CBCS; trong 6 tháng 

không xảy ra vụ cháy nổ nào. 

4. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Chỉ đạo Công an thị xã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ 

chức chính trị - xã hội phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên 

truyền vận động, giáo dục Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham 

gia phòng chống tội phạm và chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT. UBND thị 

xã; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện
13

. Tổng 

kết cụm liên kết an ninh, trật tự giữa xã Lay Nưa và xã Mường Tùng, huyện 

Mường Chà. Nắm tình hình hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng xã điển hình về phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị năm 

2021. Rà soát, lựa chọn Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố trên địa 

bàn thị xã Mường Lay. Xây dựng chương trình công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022. 

5. Công tác phối hợp xử lý của các ngành trong điều tra, truy tố, xét xử 

Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-

BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao về “Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền 

trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về 

tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”. Ba ngành 

Tòa án - Viện Kiểm sát nhân dân - Công an thị xã đã tập trung duy trì thực hiện 

nghiêm Quy chế phối hợp đảm bảo hoạt động tuân theo pháp luật, tạo sự thống 

nhất cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội 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. 

                                           
13

 Công văn số 13/UBND-CA ngày 04/01/2022 của UBND thị xã Mường Lay về việc triển khai thực 

hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 và tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022; Công văn số 226/UBND-CA ngày 11/02/2022 của UBND thị xã Mường Lay về việc  triển khai 

thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, 

cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Kế hoạch số 175/KH-BCĐ 

ngày 27/01/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ thị xã Mường Lay thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ ngày 01/8/2013 giữa Bộ 

Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” năm 2022. 
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Trong 6 tháng đầu năm, các vụ án truy tố đều đảm bảo đúng thời hạn, 

đúng người, đúng tội, không có trường hợp nào oan, sai. Tất cả các bản án đã 

ban hành không bị kháng cáo, kháng nghị; không có án hủy, án sửa. Công tác giải 

quyết, xét xử án hình sự đạt chất lượng, hiệu quả cao, xử đúng người, đúng tội, 

đúng luật định, không oan sai người vô tội, không để lọt người, lọt tội; không 

ngừng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư 

pháp. Công tác thi hành án hình sự, sau khi các bản án có hiệu lực pháp luật đảm 

bảo các thủ tục, đúng quy định pháp luật 

 Thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp 

luật, nhất là công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Các phiên tòa 

được tiến hành theo đúng tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 

của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đảm 

bảo tính khách quan, dân chủ và nghiêm minh, đúng pháp luật, không kết án oan 

người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

đấu tranh phòng chống tội phạm.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực 

Thị ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; UBND 

thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là Công an thị xã đề ra 

nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa phương; xây 

dựng lực lượng Công an thị xã trong sạch, vững mạnh, phục vụ đắc lực cho 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. 

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

1. Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị 

quyết của Trung ương, các văn bản của tỉnh về công tác phòng chống vi phạm 

pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án; đẩy mạnh các biện pháp tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở. Tổ chức triển khai thực 

hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022, kết hợp với tiếp tục làm tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của 

tỉnh và thị xã. 

2. Đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham 

gia phòng, chống tội phạm; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT; 

tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không 

để thành điểm nóng, phức tạp. Xây dựng và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các tổ chức bảo vệ ANTT, làm nòng cốt cho phong trào quần chúng 

tham gia phòng, chống tội phạm; củng cố, kiện toàn các lực lượng bảo vệ 

chuyên trách ở các cơ quan, doanh nghiệp. Kịp thời biểu dương gương người 

tốt, việc tốt; nhân rộng các mô hình - điển hình tiên tiến trong phong trào toàn 

toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh và thị xã về công tác phòng, chống tội 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49/NQ-TW&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


12 

 

phạm và tệ nạn xã hội, nhất là Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, 

phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, giai đoạn 2021-2025; tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách 

nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm 

quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nâng cao 

hiệu quả các biện pháp điều tra, xác minh, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, 

Tòa án nhân dân để đẩy nhanh tiến độ công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án, 

phòng tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm, nhất là các vụ án nghiêm trọng, các vụ án 

được dư luận quan tâm. Quản lý chặt chẽ các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ điều tra, 

thực hiện nghiêm túc việc ghi âm, ghi hình trong hỏi cung bị can theo quy định; tập 

trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh 

công tác quản lý giam giữ và bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ. 

4. Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng 

chính trị, người nước ngoài vào địa bàn thị xã. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn 

khách đến thăm, làm việc, đi qua địa bàn; các sự kiện chính trị quan trọng của 

Đảng, Nhà nước, của tỉnh và thị xã. Làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng 

ngừa nghiệp vụ, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, 

đảm bảo ANTT, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ 

các đối tượng, nhất là các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tệ nạn xã hội. 

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

5. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực cư 

trú, kinh doanh có điều kiện, vật liệu nổ công nghiệp; tiếp tục thực hiện công tác 

cấp CCCD trên địa bàn, rà soát, đối chiếu thông tin, làm sạch dữ liệu dân cư. Tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ năm 2017; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường công 

tác phối hợp, trao đổi thông tin với các địa bàn huyện giáp ranh để chủ động 

nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là 

tội phạm ma túy, hình sự nguy hiểm. 

Trên đây là Báo cáo báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và phạm 

pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2022 của UBND thị xã Mường Lay trình Kỳ họp thứ năm HĐND thị 

xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026./. 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh Điện Biên; 

- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Công an tỉnh Điện Biên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Các Ban HĐND thị xã; 

- Đại biểu dự Kỳ họp thứ năm - HĐND thị xã; 

- Lưu: VT, CVNC, CATX.                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Linh 
 


		linhvx.ml@dienbien.gov.vn
	2022-06-14T11:27:44+0700


		hdnd.ml@dienbien.gov.vn
	2022-06-14T15:47:38+0700




