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UỶ BAN NHÂN DÂN
 XÃ HÀ THANH

 
Số:        /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Thanh, ngày 29 tháng  12  năm 2021

BÁO CÁO 
Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm Pháp luật trên địa bàn 
xã năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tội phạm 

năm 2022

Thực hiện Kế hoạch Số 03/KH-UBND ngày 22/11/2021 của HĐND xã về 
việc tổ chức kỳ họp thứ 02, HĐND xã khóa XX, UBND xã Hà Thanh báo cáo kết 
quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm Pháp luật trên địa bàn xã năm 
2021; Phương hướng, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tội phạm năm 2022, 
như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò của cấp uỷ, chính quyền xã trong tổ 

chức xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm 2021:
+ Công an xã xây dựng Kế hoạch về công tác Công an năm 2021 trong lĩnh 

vực đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
- Vai trò tham mưu, hướng dẫn của lực lượng Công an xã trong tổ chức 
thực hiện:
+ Công an  xã triển khai các bước tiến hành thực hiện từ xã đến làng, thực 

hiện việc đăng ký phấn đấu Làng đạt an toàn, xã đạt danh hiệu xã an toàn về 
ANTT các năm 2021;

 + Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phấn đấu làng an toàn về ANTT gắn với 
danh hiệu làng văn hóa. Củng cố lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở đảm bảo số lượng 
và chất lượng, duy trì hoạt động thường xuyên có hiệu quả.

- Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chỉ huy công an xã trong thực hiện 
kế hoạch công tác năm.   

+ Thường xuyên chỉ đạo Công an viên các thôn tăng cường công tác tuyên 
truyền vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
- Thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, nhân dân, công nhân 

viên chức, giáo viên, học sinh trên địa bàn xã để mọi người hiểu về mục đích, ý 
nghĩa của phong trào" Xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ năm 2021". 
Được mọi người ủng hộ và tích cực tham gia công tác thực hiện. 

- Thường xuyên tuyên truyền các tai tệ nạn xã hội và các quy định về phòng 
chống dịch bệnh COVID - 19.

2. Kết quả xây dựng phong trào Làng xã an toàn về ANTT:
+ Có 2338/2374 hộ = 98,4 %  đăng ký hộ an toàn về ANTT; 
+ Đăng ký xã Hà Thanh đạt an toàn về ANTT năm 2021.
+ Có 6/6 làng đăng ký phấn đấu đạt làng an toàn = 100%
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+ Có 6/6 làng có Quy ước làng an toàn và được thông qua hội nghị nhân 
dân trong làng nhất trí thực hiện.

3. Kết quả công tác xây dựng, duy trì, củng cố các mô hình tham gia đảm 
bảo giữ gìn ANTT tại địa phương:

- Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ 138 tỉnh Hải Dương về việc xây 
dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Xã Hà Thanh đã có một số mô hình 
đã được các đoàn thể thực hiện như:

+ Đội Đoàn Thanh niên - Công an tích cực tuyên truyền tác hại ma túy.
+ Mô hình "Trường học an toàn về ANTT" ở 2 nhà trường Tiêu học và 

THCS.
- Mô hình Công an và Đoàn thanh niên trong công tác ANTT và ATXH.
UBND xã ra quyết định thành lập, đi vào hoạt động có hiệu quả.
4. Kết quả công tác bảo vệ ANTT năm 2021 thông qua xây dựng xã an 

toàn, làng an toàn, khu dân cư an toàn về ANTT:
- Tình hình an ninh chính trị ổn định, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước và các phong trào của địa 
phương;

- Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các vụ việc được kiềm chế; không 
có trọng án; hạn chế các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

* Các vụ việc xảy ra (từ 16/10/2020 đến 12/11/2021):
- ANCT: 00 vụ 
- TTATXH xảy ra : 02 vụ , trong đó:
- Chuyển công an huyện giải quyết: 01 vụ 
- Công an xã giải quyết : 01 vụ.
* Cụ thể:
- Thanh Bình: 00 vụ, chuyển huyện 00 vụ;

 - Kiều Long: 00 vụ; 
- Hữu Chung: 02 vụ; Chuyển Công an huyện xử lý 01 vụ; Công an xã xử 

lý 01 vụ Đặng Văn Điệp; SN:1991 thôn Hữu Chung, xã Hà Thanh " bạo lực gia 
đình, Công an xã XPHC  01 triệu".

- Bình Cách: 00 vụ, chuyển huyện 00 vụ;
- Tri Lễ: 00 vụ, chuyển huyện 00 vụ;
- Hàm Cách: 00 vụ, chuyển huyện 00 vụ.
- Tai n¹n, va ch¹m giao th«ng: 00 vô, chÕt 0 ngêi.
- Lĩnh vực XPHC: 
+ Vi phạm khác: Xử phạt VPHC 02 vụ/01 đối tượng, phạt tiền 1.000.000 

đồng; cảnh cáo 01 trường hợp.
- Lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm: 04 vụ, phạt tiền 14.000.000 đồng 

(đã nộp phạt 10 triệu).
+ Vi phạm về y tế: Xử phạt VPHC 19 vụ/21 đối tượng, phạt tiền 28.000.000 

đồng; cảnh cáo…trường hợp
- Lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, CCHT, pháo và đồ chơi nguy hiểm: Xử phạt 

VPHC 02 vụ/ 02 đối tượng, phạt tiền 2.000.000 đồng; cảnh cáo 00 trường hợp.
Công tác quản lý đối tượng: 
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+ Đang quản lý, giáo dục 04 đối tượng, gồm: 02 đối tượng quản lý theo 
pháp luật, 02 đối tượng quản lý theo yêu cầu nghiệp vụ. Trong đó có 02 đối tượng 
chấp hành xong án phạt tù (có 00 người chấp hành xong án phạt tù không về địa 
phương); 

Có 02 đối tượng hưởng án treo; 
Có 02 đối tượng chờ thi hành án; 
Có 00 đối tượng giáo dục tại xã, thị trấn; 
Có 00 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc về, cơ sở giáo dục bắt buộc 

về, trường giáo dưỡng về, 
Có 00  đối tượng sử dụng, nghiện ma túy; 
+ Củng cố  tổ tự quản về ANTT với ...thành viên; 01đội Dân phòng với 22 

thành viên; 
- Tổng số trẻ em từ từ 14 tuổi đến 16 tuổi vi phạm pháp luật: 00.
* Kết quả: 
- Thông qua thực hiện, vai trò, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, cơ 

quan, doanh nghiệp trong việc tham gia bảo vệ ANTT, thực hiện các Nghị quyết 
liên tịch, Kế hoạch liên ngành, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham 
gia giữ gìn ANTT có sự chuyển biến tích cực, có hiệu quả. Góp phần vào ổn định 
tình hình an ninh, trật tự, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

- Nhận thức , vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc tham 
gia công tác bảo vệ ANTT, phòng chống tội pham:

+ Nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin, trong đó có 26 nguồn tin có 
giá trị giúp lực lượng xác minh vụ việc và phòng ngừa ngăn chặn hành vi vi phạm.

5. Kết quả xây dựng làng an toàn về ANTT góp phần thực hiện Tiêu 
chí số 19 về "Giữ gìn ANTT  nông thôn" trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông 
thôn mới: 

 ChØ tiªu 1: Không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, 
phá hoại kinh tế; truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài: (đạt)

ChØ tiªu 2: Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không phát sinh 
thêm người mắc các tệ nạn xã hội trên địa bàn: (đạt)

- ChØ tiªu 3: Có trên 70% số thôn đạt tiêu chuẩn về ANTT( đạt)
- Năm 2021  có 6/6 làng = 100% đề nghị đạt an toàn về ANTT.
ChØ tiªu 4: Năm 2021 công an xã đề nghị danh hiệu Đơn vị quyết thắng ( 

đạt).
6. Kết quả bình xét công nhận danh hiệu làng an toàn về ANTT năm 

2021:
+ Qua bình xét an toàn về ANTT năm 2021:
+ Có 2302/2358 hộ = 98,83% được công nhận hộ an toàn về ANTT;
Đề nghị công nhận (6/6) làng đạt Danh hiệu Làng an toàn năm 2021. 
* Gồm làng: Hàm Cách, Bình Cách, Hữu Chung, Tri Lễ, Thanh Bình, 

và làng Kiều Long.
7. Kết quả củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ ở địa phương:
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- Đã củng cố và kiện toàn lực lượng công an xã gồm 10 đồng chí (trong đó 
có 05 đồng chí là Công an chính quy và 05 đồng chí là Công an viên, thiếu 01 
công an viên thôn Tri Lễ) mức lương và phụ cấp theo quy định của nhà nước. 

- Lực lượng Quân sự:  Lực lượng Công an xã hoạt động theo chức năng 
nhiệm vụ quy định, phối kết hợp với các ngành, đoàn thể tham gia tốt phong trào 
bảo vệ ANTQ.

8. Kết quả quản lý cư trú trên địa bàn năm 2021: 
Tổng số hộ tính đến 15/12/2021 toàn xã gồm: 2374 hộ.
- Số nhân khẩu: 6711 khẩu.
- Số trẻ mới nhập sinh: 99 người.
- Số khẩu chuyển đi: 09 hộ; 65 nhân khẩu.
- Số khẩu chuyển đến: 05 hộ; 43 nhân khẩu.
- Số khẩu tạm trú: 15 hộ; 40 nhân khẩu.
- Tiếp nhận lưu trú: 00 lượt.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ.
1. Ưu điểm:
- Thực hiện Công tác có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Công 

an huyện và Đảng uỷ, chính quyền địa phương. Công tác phòng chống tệ nạn xã 
hội được quan tâm hơn, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật nhà nước, tham gia tốt các phong trào của địa phương. Tạo 
sự ổn định t×nh h×nh ANTT của địa phương.  

2. Những hạn chế, yếu kém:
- Một số thôn thực hiện hiệu quả còn thấp. Nhân dân còn mất cảnh giác, để 

đối tượng lợi dụng sơ hở hoạt động, ảnh hưởng nhiều đến tình hình an ninh trật 
tự, dẫn đến không đạt Làng an toàn hoặc đạt Làng an toàn nhưng chưa có tính bền 
vững.

- Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở có lúc thiếu, không tuyển chọn được người 
tham gia, hoạt động hiệu quả còn thấp, nắm bắt tình hình còn chậm, chưa chủ 
động trong nhiệm vụ nắm bắt tình hình ANTT.

3. Nguyên nhân:
- Kinh phí chi phí hoạt động chưa phù hợp. Mức chi còn phụ thuộc vào 

đóng góp của nhân dân do vậy chưa khuyến khích động viên được lực lượng tham 
gia.

- Một số thôn chưa phát huy được vai trò trách nhiệm. Một số ngành, đoàn 
thể chưa thực sự quan tâm trong việc thực hiện công tác. Các thôn triển khai, thực 
hiện còn kém hiệu quả;

4. Đề xuất kiến nghị:
- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các Làng cần nêu cao tinh 

thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh 
giác, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình tham gia tốt phong trào giữ vững 
Làng an toàn gắn với giữ vững danh hiệu Làng văn hóa;

- Tăng mức chi kinh phí hoạt động cho việc thực hiện ở địa bàn cơ sở.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHẰM ĐẨY MẠNH NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CÔNG AN NĂM 2022.
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1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ chính 
trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật 
tự trong tình hình mới". Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của xã, tăng 
cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chức năng nhiêm vụ. Gắn bó chặt chẽ 
việc xây dựng làng an toàn với phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn 
hoá góp phần thực hiện có hiệu quả "Xây dựng nông thôn mới".

2. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh 
trật tự cơ sở. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp hỗ trợ kinh phí 
để duy trì hoạt động lực lượng.

3. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, 
đoàn thể trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Chương 
trình Quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai nội dung cơ bản 
các Nghị quyết liên tịch giữa Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên trong 
việc giữ gìn ANTT.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền. vận động cán bộ, nhân dân, công nhân 
viên thực hiện Quy ước làng về ANTT, hưởng ứng phong trào xây dựng làng, xã 
an toàn, khu dân cư an toàn về ANTT và tích cực tham gia phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ.

5. Củng cố các mô hình Trường học an toàn về ANTT; Dòng họ hiếu học, 
an toàn về ANTT; Phong trào tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT ở từng 
ngành, đoàn thể, các cơ quan, cụm dân cư để phối hợp trong công tác giữ gìn 
ANTT của địa phương.

Trên đây là báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 
Pháp luật trên địa bàn xã năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ về công tác phòng, 
chống tội phạm năm 2022 của UBND xã báo cáo trình tại kỳ họp HĐND xã khóa 
XX – Kỳ họp thứ 2./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Tứ Kỳ;

- Đại biểu HĐND Huyện ứng cử tại địa bàn;

- BTV Đảng ủy, TT HĐND; LĐ UBND xã;

- UB MTTQ xã;

- Đại biểu HĐND xã khóa XX;

- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thức
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