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và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2020
I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
1. Tội phạm hình sự
- 6 tháng đầu năm 2020, địa bàn thành phố Pleiku xảy ra 74 vụ phạm pháp hình
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sự , làm chết 02 người, bị thương 16 người, tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 1,2 tỷ
đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ phạm pháp hình sự giảm 28 vụ = 27,5%
(74/102), số người chết giảm 04 = 66,6% (02/06), số người bị thương giảm 01 =
5,9% (16/17), trị giá tài sản thiệt hại giảm khoảng 1,3 tỷ đồng.
- Chỉ đạo Công an Thành phố mở 03 đợt cao điểm tấn công trấp áp tội phạm;
đẩy mạnh chỉ đạo công tác chuyển hóa địa bàn; tham mưu tạo chuyển biến về trách
nhiệm các ngành, đoàn thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường trong
công tác phòng, chống tội phạm. Triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ,
nhất là công tác tuần tra nhiều lực lượng góp phần phòng ngừa, đấu tranh kéo giảm
tội phạm hình sự. Điều tra làm rõ 56 vụ (trong đó mở rộng 06 vụ), đạt tỷ lệ 75,7%,
(trọng án đạt 100%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 88,9%, thường án
73,8%), trong đó án giết người làm rõ 100%, cố ý gây thương tích làm rõ 86,7%, án
cướp tài sản 100%, án cướp giật tài sản làm rõ 100%, án trộm cắp tài sản làm rõ
60,6%, thu hồi tài sản trị giá hơn 700 triệu đồng trả cho người bị hại.
- Tội phạm giết người, trộm cắp tài sản giảm sâu về số vụ và hậu quả thiệt hại2;
không xảy ra các vụ việc, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; quản lý, kiềm chế hoạt
động của các đối tượng băng nhóm, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt
động theo kiểu “xã hội đen”. Tuy nhiên, nổi lên là tội phạm cố ý gây thương tích giữa
các thanh thiếu niên do mâu thuẫn xã hội có chiều hướng tăng3; tội phạm sử dụng
công nghệ cao, mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến có xu hướng
phức tạp.
- Chỉ đạo Công an Thành phố mở 02 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,
đảm bảo TTATXH trên địa bàn; thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa,
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm4. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện
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Gồm: giết người 02 vụ, cướp tài sản 02 vụ, cố ý gây thương tích 15 vụ, cưỡng đoạt tài sản 01 vụ, cướp giật
tài sản 02 vụ, trộm cắp tài sản 33 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 04 vụ, đánh bạc 08 vụ, chống người thi hành công vụ
03 vụ và các loại tội khác.
2
Giết người giảm 04 vụ = 66,7% (02/06), giảm 02 người chết; trộm cắp tài sản giảm 30 vụ = 47,6% (33/63).
3
Cố ý gây thương tích tăng 3 vụ = 25% (15/12)
4
Gọi hỏi, răn đe 1.002 lượt đối tượng; Triệt phá 3 nhóm - 19 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích; Lập
hồ sơ xử phạt VPHC 86 vụ - 318 đối tượng về lĩnh vực ANTT, thành tiền 219,6 triệu đồng. Xác minh 08 trường hợp
liên quan đến đường dây mua bán linh kiện nghi lắp ráp súng tự chế, vũ khí thô sơ và CCHT trái phép, thu giữ 01kg bi
sắt.

pháp đấu tranh với các hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”5; xử lý có hiệu quả
tội phạm đánh bạc; kiềm chế, quản lý có hiệu quả hoạt động của các băng, nhóm6.
Đến nay, tình hình tội phạm liên quan đến băng nhóm, cho vay nặng lãi, “tín dụng
đen” trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát7.
2. Công tác chỉ đạo, triển khai phòng chống tội phạm
- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và lực lượng Công an
triển khai các biện pháp phòng ngừa và chủ động tấn công liên tục tội phạm, phối hợp
tuần tra kiểm soát trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành
phố và đã đạt được những kết quả nhất định, về cơ bản ngăn chặn được hoạt động của
các đối tượng hình sự manh động, tình trạng thanh thiếu niên có biểu hiện càn quấy
gây rối, đánh nhau, đòi nợ thuê; góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
- Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt
Chương trình số 04-CTr/TU ngày 20/12/2010 của Thành ủy Pleiku về thực hiện Chỉ
thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày
22/06/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
- Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, Ban Chỉ đạo các xã, phường
tổ chức thực hiện tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 theo
Kế hoạch 1562/KH-BCĐ ngày 04/6/2020 của Ban Chỉ đạo Thành phố.
- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1531/KH-BCĐ ngày 04/6/2020
về việc tổng kết Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã
hội trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tập trung chỉ đạo chuyển hóa địa bàn xã,
phường trọng điểm phức tạp về tội phạm, ANTT trở thành địa bàn ít tội phạm hoặc
không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Căn cứ các tiêu chí trên và thực tế tình hình an
ninh, trật tự, kết quả rà soát phân loại các đối tượng an ninh, hình sự, kinh tế, ma túy
của các địa bàn xã, phường trên địa bàn Thành phố.
- Công an Thành phố với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố đã xây
dựng Kế hoạch 822/KH-CATP ngày 22/11/2019 về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp
tội phạm, giữ gìn bảo đảm ANTT trên địa bàn Thành phố. Triển khai lắp đặt và đưa
vào khai thác, sử dụng 166 camera giám sát ANTT, ATGT (45 camera và máy chủ
đặt tại Công an Thành phố; 121 camera do 08 phường sử dụng nguồn kinh phí xã hội
hóa để lắp đặt có máy chủ đặt tại Công an 08 phường) tại các khu vực trọng điểm,
phức tạp về ANTT ở các ngã ba, ngã tư và các tuyến trọng điểm của Thành phố nhằm
phục vụ công tác bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn.
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Thường xuyên gọi các cơ sở có biểu hiện cho vay lên răn đe, giáo dục, cho cam đoan cam kết. Phối hợp bóc
gỡ 711 biển, miếng dán cho vay tiền, thu gom khoảng 8.000 tờ rơi cho vay tiền.
Bắt 02 đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi, thu giữ 01 còng số 8 và 47 tờ card cho vay tiền ở Ia Kring. Hiện
đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
6
Cuối năm 2019, địa bàn thành phố có 02 nhóm – 13 đối tượng, chủ yếu hoạt động gây rối, đánh nhau gây
thương tích, đòi nợ thuê, buôn bán lâm sản trái phép. 06 tháng đầu năm, các đối tượng trong 02 nhóm này đang co cụm,
chưa phát hiện có biểu hiện hoạt động.
7
Tính đến nay trên địa bàn có 02 điểm cầm đồ có biểu hiện cho vay đang hoạt động. CATP đã báo gọi lên lập
hồ sơ, cho viết cam đoan cam kết theo quy định.
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- Để chủ động tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn, Thành phố đã ban hành
03 văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Thành phố trong công tác đấu
tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.
- Chỉ đạo Công an Thành phố xây dựng 08 văn bản chỉ đạo Công an các xã,
phường, các đội nghiệp vụ thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói
chung và phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm hình sự nói riêng trên địa bàn.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng Bảo vệ
dân phố, dân phòng, Công an xã, BCĐ các xã, phường, củng cố các tổ hòa giải tại
khu dân cư, bảo vệ các cơ quan xí nghiệp trường học để bảo đảm công tác ANTT tại
cơ sở.
3. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố đến xã, phường đã tăng cường
công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở các
địa bàn, tuyên truyền phản bác luận điệu, vận động quần chúng chấp hành nghiêm
chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, tích cực hỗ trợ lực
lượng Công an nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma
túy và phòng, chống mua bán người. Công tác vận động tuyên truyền được đổi mới
gắn với các Chương trình kế hoạch của các ngành, đoàn thể, các xã, phường như:
Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng đời sống
văn hóa khu dân cư, thực hiện đề án văn minh đô thị; hình thức tuyên truyền đa dạng,
phong phú như vận động cá biệt, phát tờ rơi, qua đài phát thanh, trên mạng internet,
sử dụng người đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín để tuyên truyền tại các
thôn, làng.
- Ban Tuyên giáo Thành ủy: Định hướng cho các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan
tuyên truyền, Mặt trận và các đoàn thể Thành phố tổ chức tuyên truyền đến cán bộ,
đảng viên và Nhân dân các Chương trình phòng, chống tội phạm, mua bán phụ nữ, trẻ
em và những hiểu biết về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã
hội khác. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, các
nội dung pháp luật mới của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố có liên quan trực
tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân bằng hình thức tuyên truyền miệng, qua các
buổi giao ban, trực báo…Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng
viên, Nhân dân trong việc cảnh giác, đấu tranh, phòng chống, tố giác các loại tội
phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
- UBMTTQVN Thành phố phối hợp, tập trung hướng dẫn Mặt trận các xã,
phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thường xuyên vận động Nhân dân
ngăn ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo
dục, cảm hóa tạo điều kiện cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Gắn cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào TDBVANTQ.
Vận động Nhân dân thực hiện xây dựng “Gia đình văn hóa”, “ khu dân cư văn hóa”
trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Phát hành các bản tin sức khỏe, tờ rơi, pano, áp phích có nội dung về phòng, chống
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HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, về tác hại của ma túy, thông qua hệ thống
truyền thanh – truyền hình Thành phố; phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc” tại 254 khu dân cư; ký kết chương trình phối hợp “Vận động toàn
dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.
- Phòng Tư pháp Thành phố: Là cơ quan Thường trực của Hội đồng PBGDPL,
phòng Tư pháp thường xuyên hướng dẫn, định hướng nội dung tuyên truyền cho các
cơ quan, ban ngành Thành phố, UBND các xã, phường tổ chức triển khai, phổ biến
các văn bản pháp luật, thông qua đó lồng ghép tuyên truyền các văn bản pháp luật có
liên quan về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán
người cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức. Cung cấp tờ rơi
tuyên truyền về một số quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật phòng
chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống tham nhũng tại Bộ phận “Một cửa hiện
đại” của Thành phố.
- Hội Cựu chiến binh Thành phố: Đã tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật
về trật tự an toàn giao thông, phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống
HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tập trung vào đối tượng là thanh thiếu niên, học
sinh trên địa bàn với khoảng 9.100 lượt người tham gia. Tăng cường hướng dẫn, đôn
đốc cấp cơ sở thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động của tổ chức liên gia tự
quản, duy trì mô hình 5+1. Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được triển khai
đồng bộ, chủ động hướng về địa bàn cơ sở; đã thực hiện lồng ghép giữa tuyên truyền
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với vận động nhân dân thực hiện chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nâng cao ý thức trách nhiệm của người
dân trong việc bảo vệ ANTQ.
- Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kế
hoạch số 249/KH-NQLT01 về phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ
Công an và TW Hội về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội
và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2018 - 2020 cho tất cả cán bộ, hội viên; chỉ đạo, hướng
dẫn cho Hội cơ sở duy trì hoạt động hiệu quả của 25 CLB “Phụ nữ với pháp luật”;
Duy trì và xây dựng 257 “Địa chỉ tin cậy”; vận động mỗi gia đình hội viên không có
con em mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; không mua bán, tàng
trữ, đốt pháo nổ trái phép.
- Hội Nông dân Thành phố: Phối hợp với các cơ quan chức năng vận động cán
bộ, hội viên, nông dân tự giác tham gia các mặt công tác về phòng chống tội phạm, tệ
nạn ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn gắn với cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hòa giải các vụ tranh
chấp, khiếu kiện có liên quan đến vấn đề đất đai, gia đình, trật tự xã hội. Củng cố
hoạt động của 5 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại phường Tây Sơn và các xã
Tân Sơn, Biển Hồ, An Phú và Chư Ă với sự phong phú về nội dung, hình thức hoạt
động.
- Thành đoàn: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Tỉnh đoàn Gia Lai
về việc “Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn tham gia phòng, chống
tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”; Chương trình phối hợp số
1022/KHPH, ngày 13/10/2015 giữa Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai và
Trại giam Gia Trung - Tổng cục VIII – Bộ Công an về “Phối hợp giáo dục phạm
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nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 –
2020”. Qua đó, đã tổ chức cho thanh niên đăng ký tham gia phong trào “3 không”
(không thử, không giữ, không dùng ma túy), tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội
phạm, tuyên truyền vận động thanh niên ĐBDTTS không tổ chức tham gia vào các
“Tà đạo”; tiếp tục phát huy 23 CLB “Thắp sáng niềm tin” tại các xã, phường. Phối
hợp với các ban ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện tuyên truyền phòng,
chống ma túy trong thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sân chơi, hoạt động ngoại
khóa, tổ chức tọa đàm, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục
thể thao, sinh hoạt ngoại khóa; duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ, đội nhóm ở 22
xã, phường và 07 trường học.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố: Tiếp tục thực hiện Quyết định số
46/2007/QĐ-BGDDT ngày 20/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành Quy định về “Công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn
Thành phố đổi mới công tác tuyên truyền qua hệ thống phát thanh nội bộ của nhà
trường, tổ công tác tư vấn học đường, tổ chức các Hội thi như vẽ tranh, viết báo
tường, thi văn nghệ…lồng ghép với việc tìm hiểu các văn bản pháp luật về phòng,
chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao
được ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường.
Qua đó, 100% các trường học trên địa bàn Thành phố đã tổ chức phát thanh tuyên
truyền kiến thức về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội
phạm mua bán người. Đã có 19/19 trường THCS, TH-THCS thực hiện lồng ghép các
kiến thức ma túy, HIV/AIDS vào các môn học. 100% các trường học xây dựng được
môi trường trường học thân thiện.
- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao Thành
phố: Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục về công tác
đấu tranh phòng chống tội phạm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ bài trừ các
tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, ma túy, các hủ tục lạc hậu trong Nhân dân…bằng
nhiều hình thức trực quan như: 20 lượt băng rôn (40 câu khẩu hiệu), 20 pano bướm,
07 pano nhỏ, 15 buổi tuyên truyền bằng xe loa trên các đường phố, khu dân cư, tuyên
truyền các công văn, chỉ thị, thông báo kịp thời về tình hình tội phạm với số lượng
145 tin, bài về gương người tốt, việc tốt lồng ghép với việc tuyên truyền nâng cao
nhận thức của người dân về phòng, chống tội phạm, đả kích thói hư tật xấu, các tệ
nạn xã hội góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm ở các khu dân cư.
- Phòng Y tế Thành phố: Phối hợp với Công an Thành phố và các xã, phường
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm phát hiện và xác nhận tình trạng người nghiện ma túy ở
các xã, phường.
- Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố: Thường xuyên quán triệt, giáo dục sâu
rộng tới CBCS trong đơn vị về công tác phòng, chống tội phạm. Đã tổ chức phối hợp
chặt chẽ với lực lượng Công an theo quy chế phối hợp theo Nghị định số
03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ
Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn
xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Duy trì nghiêm túc
nề nếp công tác giáo dục pháp luật Nhà nước, thực hiện ngày pháp luật nhằm không
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ngừng nâng cao trình độ pháp luật cho toàn thể sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ
sỹ quan toàn đơn vị. Thường xuyên trao đổi thông tin về công tác phòng chống tội
phạm với lực lượng Công an và các ban, ngành khác. Chỉ đạo lực lượng dân quân ở
các xã, phường phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác tham gia tuần
tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, bảo vệ các ngày lễ lớn, các sự kiện kinh tế,
chính trị góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương.
- Công an Thành phố:
+ Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại 16 lượt trường học,
360 lượt tổ dân phố, thôn, làng, có 18.850 người tham gia; cung cấp 21 tin, bài viết
cho Trang thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; phát
động bằng xe loa mô tô được 1.675 buổi, trên loa truyền thành 280 lượt; phối hợp các
báo, đài đưa 25 tin, bài; phát hơn 15.245 tờ thông báo tình hình ANTT.
+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện
Thông tư 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,
doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và thực hiện
tiêu chí 19 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
+ Tham mưu chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn phát huy hiệu quả
hoạt động của lực lượng bán chuyên trách, tổ tự quản về bảo đảm ANTT tại cơ sở,
nhất là Công an xã8, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT tại cơ sở.
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố: Tiếp tục phối hợp với ngành Công an,
Viện kiểm sát, Tòa án thực hiện tốt Kế hoạch số 4991/KH-UBND của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg, ngày 30/08/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc
hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho
người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Nâng cao trách nhiệm của toàn cán
bộ, kiểm soát viên trong việc theo dõi, kiểm sát vụ án, khởi tố bị can tiến hành chặt
chẽ, bảo đảm đầy đủ căn cứ theo quy định, các vụ án truy tố bảo đảm đúng căn cứ
đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không hình sự hóa các quan hệ dân
sự. Số án truy tố không có vụ nào Tòa án tuyên không phạm tội. Những vướng mắc
phát sinh trong quá trình giải quyết án được 3 ngành kịp thời đưa ra bàn bạc và thống
nhất giải quyết.
4. Công tác hòa giải, xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT ở cơ sở: Chỉ đạo
Công an Thành phố xây dựng các kế hoạch về tổ chức tuần tra kiểm soát ban đêm từ
20h30’ đến 23h30’ hằng ngày (mỗi đêm huy động 30 CBCS), đạt được kết quả tích
cực, góp phần kiềm chế tội phạm cướp giật tài sản, hạn chế tội phạm cố ý gây thương
tích, gây rối đánh nhau tại khu vực công cộng và hoạt động của các đối tượng băng
nhóm9.
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Hiện nay có 82 đồng chí Công an xã, trong đó: 08 Trưởng CAX (08 Công an chính quy); 09 Phó CAX (05
đ/c Công an chính quy), 07 Công an viên thường trực và 58 Công an viên thôn, làng (05 Công an viên chính quy). Lực
lượng BVDP hiện có 646 đồng chí, 365 thành viên dân phòng tự nguyện; 128 thành viên tự quản.
9
Tổ chức TTKS 1.278 buổi tại các địa bàn trọng điểm, phát hiện, giải tán 08 nhóm thanh niên – 83 đối tượng
có biểu hiện GRTTCC, đua kéo, thu giữ 5 kiếm, 19 dao, 1 mã tấu, 1 gậy sắt, 1 quả lựu đạn, 2 xe máy; 262 trường hợp
vi phạm TTATGT; 02 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy,...
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5. Công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ người phạm tội, người vi
phạm pháp luật: Nhằm thực hiện chủ trương phòng ngừa giáo dục từ cộng đồng nên
công tác quản lý giáo dục đối tượng cũng được các xã, phường quan tâm tổ chức thực
hiện nghiêm túc. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể quản lý, giám sát 153 đối
tượng chấp hành án tại cộng đồng (tại ngoại 60, án treo 86, cải tạo không giam giữ
05, quản chế 01, cấm hành nghề 01). Tham mưu chính quyền tiếp nhận, giúp đỡ 70
đối tượng ra tù về địa phương, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng.
6. Kết quả đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm: Chấp hành nghiêm pháp luật
trong điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không
để xảy ra bức cung, nhục hình, bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội 10. Công tác tiếp
nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tiếp tục được tăng cường
theo Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNN-VKSNDTC
ngày 29/12/2017 về Quy định phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc
thực hiện một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 về tiếp nhận, giải quyết,
tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, việc giải quyết cơ bản tuân thủ đúng
quy trình, quy định không để xảy ra vi phạm11.
7. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự
- Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phục vụ triển khai thực hiện dự án cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho lực lượng Cảnh sát QLHC, có 189 đồng chí tham
gia. Chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt Công an các xã, phường đẩy mạnh thực hiện công tác
thu thập, cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo tiến độ đề ra 12. Đồng thời,
tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư tại 22 xã, phường.
- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhân hộ khẩu và giải
quyết các vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, quản
lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, cơ sở cho thuê lưu trú, không
để sơ hở, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động13. Củng cố lực lượng Cảnh sát khu
vực, kiểm tra chấn chỉnh các mặt công tác cơ bản của lực lượng Công an xây dựng
phong trào, phụ trách xã về ANTT, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác,
thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình, giải quyết các vụ việc tại cơ sở.
- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để
đề xuất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng rút gọn hồ sơ,
thời gian, chi phí; công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp dân. Triển khai thực hiện
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Thụ lý 187 vụ - 196 bị can, án tồn 76 vụ - 65 bị can, án mới 117 vụ - 137 bị can, chuyển đến 2 vụ - 2 bị can,
chuyển đi 10 vụ - 09 bị can. Khởi tố mới 117 vụ - 137 bị can (HS 55 vụ - 77 bị can, MT 46 vụ - 43 bị can, GT 08 vụ 08 bị can, kinh tế 7 vụ-8 bị can; môi trường 0 vụ; CNTT 1 vụ - 1 bị can); phục hồi điều tra 2 vụ - 1 bị can (HS); án trả
hồ sơ điều tra bổ sung 08 vụ - 21 bị can (HS).
Đã giải quyết 124 vụ - 125 bị can: kết luận điều tra đề nghị truy tố
93 vụ - 122 bị can, đình chỉ điều tra 01 vụ - 01 bị can, tạm đình chỉ 30 vụ - 2 bị can. Hiện đang điều tra 63 vụ - 70 bị
can.
11
Đã tiếp nhận: 263 tin, trong đó tồn từ năm trước sang: 53 tin, mới tiếp nhận: 206 tin, phục hồi điều tra 04 vụ.
Đã giải quyết: 193 tin, trong đó: khởi tố 120 vụ, ra quyết định không khởi tố 52 tin, tạm đình chỉ 21. Hiện đang xác
minh điều tra: 70 tin.
12
Đến nay đã thu thập 247.233 phiếu thông tin dân cư (đạt 91%); số phiếu mới thu chuẩn bị quét 18.995 phiếu;
số phiếu đã phúc tra: 111.877 phiếu; tỷ lệ sai lệch 1,98%.
13
Kiểm tra 118 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử phạt 20 trường hợp, thành tiền 160.000.000 đồng, chấn
chỉnh 75 cơ sở khắc phục các tồn tại.
Kiểm tra 1.056 lượt hộ trọng điểm và cơ sở cho thuê lưu trú, nhà trọ, xử phạt 71 trường hợp, thành tiền
21.750.000 đồng.
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chỉ đạo của Giám đốc Công an Tỉnh về việc phân cấp và rút ngắn thời gian cấp
CMND, Công an Thành phố đã tăng cường số lượng cán bộ ở các lĩnh vực khác tham
gia tiếp nhận, cấp phát CMND tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, phục vụ
nhu cầu của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn14.
II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
1. Công tác phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý tệ nạn và tội phạm ma túy:
Theo xu hướng chung, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố diễn
biến phức tạp, nhất là tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy tổng hợp trong các
quán bar, khách sạn, nhà trọ. Công an Thành phố đã phối hợp với PC04 và tập trung
điều tra phát hiện kịp thời các điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, phát
hiện 88 vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 22 vụ = 33,3% so
với cùng kỳ, 88/66 vụ), 409 đối tượng (tăng 178 đối tượng = 77,1%, 409/231), thu
245,3310g ma túy đá, 1,3478g heroin, 558 viên thuốc lắc, 320,0725g ketamin, 1 xe ô
tô, 1 xe mô tô, 02 súng, 01 bình xịt hơi cay, 02 kiếm. Đáng chú ý, Công an Thành
phố đã phát hiện, triệt phá 01 vụ - 118 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại
quán bar S.E.F Lounge.
2. Công tác rà soát, quản lý đối tượng liên quan đến ma túy; công tác cai
nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt
buộc; công tác quản lý sau cai nghiện
- Ban Chỉ đạo Thành phố tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã,
phường tăng cường thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị định
94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ và Quản lý đối tượng sau cai nghiện
bắt buộc theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ; đưa đối
tượng nghiện ma túy ra giáo dục tại cộng đồng dân cư và đưa đối tượng đi cai nghiện
bắt buộc theo Nghị định 221/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ.
- Công an Thành phố đã tập trung chỉ đạo rà soát, phân loại đối tượng liên quan
đến ma túy15; quản lý chặt các đối tượng nghiện ma túy nặng, đối tượng thường
xuyên sử dụng ma túy tổng hợp, “ngáo đá”. Đồng thời, tăng cường lập hồ sơ đưa đối
tượng đi cai nghiện16. Tuy nhiên, việc sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh
lưu trú, quán bar có xu hướng diễn biến phức tạp; công tác quản lý đối tượng nghiện
ma túy trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại, bất cập, hiệu quả không cao.
- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy được các ban ngành, đoàn thể Thành
phố, UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền lồng ghép trong các buổi phát
động phong trào TDBVANTQ, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng
xã hội, trong các buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm tại các cơ quan, ban ngành,
đoàn thể và các tổ dân phố, thôn, làng, thông qua tờ rơi, pa nô, áp phích.

14

Đã cấp CMND được 5.784 trường hợp (cấp mới 2.090, cấp lại 2.871, cấp đổi 823). Cấp 17 giấy chứng nhận
đủ điều kiện về ANTT, cấp CMND tại nhà được 20 trường hợp; trả 2.165 CMND qua dịch vụ bưu chính công ích.
15
Tính đến ngày 14/6/2020, trên địa bàn thành phố có đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép ma
túy, tăng 113 đối tượng so với cùng kỳ (455/342).
16
Đưa 33 đối tượng nghiện vào Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc, 04 đối tượng cai
nghiện tự nguyện, 08 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng, 47 đối tượng điều trị methadol, 60 đối tượng ra giáo dục tại
cộng đồng dân cư.
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- UBMTTQ Việt Nam Thành phố thành lập các tổ tuyên truyền viên làm tốt
công tác tuyên truyền phòng chống ma túy đến tận từng tổ dân phố, hộ gia đình, cá
nhân, giúp đỡ người nghiện sớm tái hòa nhập cộng đồng.
- Tuy nhiên, công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố
vẫn còn tồn tại, bất cập, nhiều đối tượng nghiện ma túy nhất là ma túy tổng hợp chưa
được kiểm soát và là nguy cơ gia tăng các loại tội phạm hình sự.
3. Công tác kiểm tra, rà soát, vận động xử lý trồng cây có chất ma túy: Các
cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát việc trồng cây có chất ma túy trên địa
bàn, 06 tháng đầu năm 2020, phát hiện 01 vụ, 01 đối tượng trồng cần sa, thu giữ 03
cây cần sa.
III. VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Pleiku chưa phát hiện trường hợp nào
buôn bán người hoặc nghi bị buôn bán để đưa qua biên giới. Tuy nhiên, các cấp chính
quyền vẫn chủ động phòng ngừa và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân
nhằm ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm này.
IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm
- Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán
người trong 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku được các cấp ủy
Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đã có sự phối hợp
nhịp nhàng giữa các ban ngành, đoàn thể để chủ động tấn công trấn áp tội phạm hình
sự, ma túy. Do vậy, tình hình phạm pháp hình sự cơ bản được kiềm chế, không để
xảy ra tội phạm hoạt động băng nhóm theo kiểu “xã hội đen”, các vụ việc phức tạp
về ANTT; không để hình thành tội phạm có tổ chức; đường dây, tụ điểm phức tạp về
ma túy.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động
quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội đã được
triển khai tích cực, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân…do vậy, ý thức chấp hành
pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ và nhân dân từng bước được
nâng cao.
2. Tồn tại
- Tội phạm cố ý gây thương tích có chiều hướng tăng; trộm cắp tài sản có thời
điểm diễn biến phức tạp.
- Công tác tuyên truyền, phát động phong trào TDBVANTQ còn có những hạn
chế về nội dung, hình thức do đó hiệu quả mang lại chưa thật sự cao; công tác tuyên
truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người chủ
yếu được tuyên truyền lồng ghép với các nội dung khác nên thời gian cho việc truyền
tải thông tin đến với người dân còn hạn chế; mặt khác, một phần ý thức của người
dân trong việc tham gia vào các hoạt động tuyên truyền pháp luật do các ban, ngành
tổ chức không cao, thiếu ý thức trong công tác phòng chống tội phạm, còn sơ hở, mất
cảnh giác tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.
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- Công tác phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng hình sự, ma túy còn
hạn chế, chưa có sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể nhất là các đối
tượng trong diện quản lý tại cơ sở.
3. Nguyên nhân của tồn tại
- Công tác điều tra khám phá, xử lý tội phạm của lực lượng Công an có lúc
chưa kịp thời, kiên quyết nên có thời điểm hoạt động phạm tội của các đối tượng diễn
biến phức tạp.
- Các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở có thời
điểm chưa làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, chưa tham mưu kịp thời
cho cấp ủy, chính quyền giải quyết một số vụ việc phức tạp nổi lên trên địa bàn cũng
như huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT.
- Một bộ phận Nhân dân ý thức cảnh giác, ngăn ngừa đấu tranh phòng chống
tội phạm chưa cao, còn nhiều sơ hở để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.
V. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2020
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 48–CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ
chính trị và Chương trình số 04 – CTr/TU ngày 20/12/2010 của Thành ủy Pleiku về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong
tình hình mới”; Chương trình số 24/CTr/TU ngày 08/3/2012 của Thành ủy Pleiku
thực hiện Chỉ thị 09/CT – TW 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”, Kế hoạch
số 2145/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND Thành phố về thực hiện Kết luận số
44- ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Chương trình số 06-Tr/TU, ngày
14/10/2015 về thực hiện Chỉ thị 46 - CT/TW 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. Huy
động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội
phạm ma túy. Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường thực hiện có hiệu quả công tác chuyển
hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Bảo đảm ANTT đại hội Đảng các cấp,
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần
chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn TTATXH.
Triển khai sâu rộng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá mới ở khu dân cư”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân cảm hoá, giáo dục, giúp
đỡ người lầm lỡ phạm tội, người mắc các tệ nạn xã hội tại gia đình và cộng đồng”;
xây dựng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hoà giải, khu dân cư, cơ quan,
trường học an toàn, không có tội phạm, tệ nạn xã hội.
3. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã, phường và vai trò nòng
cốt của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Tập trung
các biện pháp đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các băng nhóm tội phạm, bóc gỡ và xử lý
triệt để tệ nạn xã hội; các tụ điểm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy
tạo khí thế đấu tranh trấn áp tội phạm, làm chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân để thúc
đẩy phong trào TDBVANTQ ngày càng phát triển.
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Hiệu trưởng các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng,
chính quyền các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
trong học sinh, cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an
ninh học đường.
4. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội, chú trọng quản
lý nhân hộ khẩu, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý dịch vụ
Internet là những nơi dễ phát sinh tội phạm, phòng chống cháy nổ, vận động Nhân dân
giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Duy trì các đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm.
5. Tiếp tục củng cố phát huy vai trò của Ban Bảo vệ dân phố, dân phòng, tổ tự
quản và các lực lượng quần chúng trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở; thường
xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn phát huy tối đa chức năng nhiệm vụ của các lực
lượng này vào công tác phòng chống tội phạm ở các xã, phường.
6. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ
chức xã hội trong việc quản lý đối tượng tại cộng đồng dân cư; phát động phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh tố giác tội phạm, tự giác chấp hành pháp luật.
7. Các cơ quan trong khối nội chính thường xuyên phối hợp chặt chẽ để nâng
cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra và xử lý tội phạm.
8. Các cơ quan thông tin đại chúng cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công
an và các ngành liên quan kịp thời phản ánh các thông tin về công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm, định hướng dư luận tạo niềm tin trong Nhân dân về lực
lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc.
Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi
phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku./.
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