BÁO CÁO THAM LUẬN
Nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần thực hiện
thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
* Công an tỉnh Bến Tre
Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến
mới, thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó dự báo, đã tác động trực tiếp
đến tình hình ANTT tại địa phương; mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ; nhưng một
số lĩnh vực vẫn còn phát sinh vấn đề phức tạp, đáng quan tâm đó là:
- Về an ninh chính trị: Nổi lên là hoạt động của các thế lực thù địch, phản
động và phần tử xấu tăng cường hoạt động chống phá quyết liệt, điều chỉnh phương
thức, thủ đoạn theo hướng thích nghi hơn, tìm cách liên kết tập hợp lực lượng, kích
động phá rối ANTT, nhất là lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư
tưởng, kích động biểu tình, gây rối, đồng thời triệt để lợi dụng các sự kiện, vụ việc
nhạy cảm để xuyên tạc, hạ uy tín Đảng và Nhà nước ta. Một số lĩnh vực khác tuy
được đảm bảo nhưng vẫn còn phát sinh một số vụ việc như tranh chấp, khiếu kiện
đông người, vượt cấp, vi phạm pháp luật; các hội nhóm trái phép, chống đối vẫn hoạt
động phức tạp; tình hình ngư dân địa phương xâm phạm chủ quyền vùng biển các
nước còn tiếp diễn; tình hình người nước ngoài đến địa phương hoạt động tại các dự
án khu vực biên giới biển tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…
- Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội: Lực lượng Công an các cấp đã
tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai đồng
bộ nhiều giải pháp phòng ngừa kết hợp tấn công trấn áp tội phạm, tuy nhiên trong xu
hướng chung, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự tăng
9,28% (3.039/2.781 vụ), đáng lưu ý nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm ma
túy, môi trường…; tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật được kéo giảm (3.180/4.312
vụ, giảm 26,25%); triệt phá trên 2.800 điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, nhiều nhất là cờ
bạc và sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiên và người sử dụng trái phép chất
ma túy tăng (năm 2020 là 3.539 người). Tỷ lệ điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu
nhiệm kỳ đề ra (83,74%/75%), trong đó, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,43%
(chỉ tiêu 95%); chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và
kiến nghị khởi tố được nâng lên, lực lượng chức năng tiếp nhận 4.954 tin, đã giải
quyết 4.724 tin, đạt tỷ lệ 95,36% (chỉ tiêu 90%). Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao
thông tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên tai nạn giao thông
giảm 41,86% số vụ (1.153/1.983 vụ), giảm 71,44% số người bị thương (638/2.234
người) nhưng tăng 22,17% số người chết (821/672 người); ùn tắc giao thông cục bộ
xảy ra ở một số nơi, nhất là khu vực cầu Rạch Miễu…
Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, những năm qua, quán triệt, thực hiện
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của
Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an
toàn xã hội, Công an tỉnh Bến Tre đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo
an ninh, trật tự an toàn xã hội theo hướng toàn diện, đồng bộ, vững chắc trên từng

địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong nhiệm kỳ qua,
cụ thể là:
Thứ nhất, tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo
quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia,
giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị,
nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong
đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn
vị, địa phương; chủ động phối hợp nắm, giải quyết hiệu quả các vấn đề nhạy cảm,
phức tạp, không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá.
Thứ hai, phối hợp các cấp, các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực; các nghị quyết liên tịch
về phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, nhất là trong công tác tuyên truyền, hướng
dẫn, cảm hóa giáo dục các loại đối tượng. Tham mưu Ban Chỉ huy thống nhất tỉnh ban
hành phương án phòng, chống tập trung đông người, biểu tình, bạo loạn, khủng bố để
triển khai thực hiện đồng bộ; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả diễn tập khu vực phòng thủ
các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về
tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ
vững chắc trong tình hình mới; qua đó, năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính
quyền, nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống của các bộ các cấp, các ngành được nâng
cao, huy động được hệ thống chính trị cơ sở trong xử lý các tình huống phức tạp trên
địa bàn theo phương châm 4 tại chổ “lực lượng tại chổ, chỉ huy tại chổ, phương tiện tại
chổ và hậu cần tại chổ”, đây là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân
dân, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.
Ba là, tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, biện pháp phong phú, đa dạng, thiết
thực gắn với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng thời điểm cụ thể. Phối
hợp với các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức hàng ngàn buổi phát động phong trào,
tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm tại các địa bàn dân cư, cơ quan, doanh
nghiệp, nhà trường; triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến
phù hợp, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Cuộc
vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào
xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; hiện có 76 mô hình đang triển khai thực
hiện, trong đó có 14 mô hình hoạt động có hiệu quả, được nhân rộng như: Mô hình
Camera an ninh; Tiếng loa an ninh; Đội dân phòng cơ động; Đội xung kích tự quản,
tự phòng; Xóm đạo bình yên; Câu lạc bộ hướng thiện; Tổ chống trộm..., đặc biệt,
mô hình “Camera an ninh” phát huy hiệu quả, lan rộng, đã lắp đặt trên 7.000 camera
trên các tuyến đường, khu vực công cộng và 2.600 camera trong các cơ quan, doanh
nghiệp; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng
Công an cơ sở và các tổ chức nòng cốt tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất
là Đội Dân phòng, Tổ NDTQ, Tổ hòa giải. Qua đó, đã góp phần tạo niềm tin của
quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, củng
cố thế trận lòng dân, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần
cảnh giác cho quần chúng nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch,
phản động và các loại tội phạm.
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Thứ tư, chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, linh hoạt các biện pháp công
tác phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trong đó,
tập trung các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu móc nối,
lôi kéo, phát triển lực lượng; đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm số cơ sở trong nội
địa của các tổ chức phản động lưu vong, số chống đối chính trị cực đoan; đồng thời,
làm tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục, chuyển hóa số bất mãn, tiêu cực, có
quan hệ, hoạt động phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, không để địch lôi kéo,
kích động tham gia vào các hoạt động chống phá, vi phạm pháp luật. Phối hợp các
ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin tích cực, phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng. Từ năm 2016 đến năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 200
đối tượng liên quan các tổ chức phản động, hội, nhóm chống đối; trong đó, đã đấu
tranh bóc gỡ trên 130 đối tượng, khởi tố bắt tạm giam, đưa ra xét xử 02 đối tượng
về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; giáo dục trên 50 trường hợp tham gia
chia sẻ, bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật; phát hiện, ngăn chặn vô hiệu
hóa trên 450 tài liệu có nội dung xấu tán phát vào địa phương…
Thứ năm, chủ động mở hàng chục cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài
trừ tai, tệ nạn xã hội và nhiều kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm
nhằm kịp thời giải quyết các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nổi lên ở địa phương; tập
trung nghiên cứu đổi mới biện pháp, phương thức đấu tranh phòng, chống tội phạm,
bài trừ tệ nạn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn; đổi mới cơ chế
thông tin, phối hợp theo hướng xử lý “nóng” tình hình, xây dựng thế trận liên hoàn,
khép kín trong phòng chống tội phạm, chủ động xử lý có hiệu quả các loại tội phạm
hoạt động liên tuyến, liên tỉnh... Đồng thời, chủ động, linh hoạt điều chỉnh lực lượng,
phương tiện đáp ứng kịp thời đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, theo định
hướng tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu và lực lượng ở địa bàn cơ sở, trong
đó tập trung bố trí đủ 5 CBCS công an chính quy/01 xã, thị trấn, bước đầu được cấp
ủy, chính quyền và nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. Qua đó, mặc dù phạm pháp
hình sự tăng nhưng nhiều loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
được kéo giảm như: Giết người; cố ý gây thương tích; cướp giật tài sản...
Những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật
tự, an toàn xã hội, đã góp phần quan trọng tạo môi trường ổn định, thực hiện thắng
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm
kỳ qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo an ninh, trật
tự vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể là: (1)Công tác lãnh đạo,
chỉ đạo giải quyết vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ở một số nơi có lúc chưa kịp
thời; tình hình an ninh, trật tự một số mặt còn phức tạp, nhất là khiếu kiện đông
người, vượt cấp; hoạt động lợi dụng mạng internet để chống phá; (2)Một số loại tội
phạm, tệ nạn có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm liên quan tín dụng đen, trộm
cắp, ma túy, cờ bạc; người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy tăng; tai
nạn giao thông còn tăng giảm khó kiểm soát, ùn tắc giao thông cục bộ xảy ra nhiều…
Thời gian tới, bên cạnh thuận lợi, thì nhiều yếu tố phát sinh cũng sẽ ảnh hưởng
trực tiếp đến an ninh, trật tự, nhất là những vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi
truyền thống tác động đan xen, trong đó nổi rõ nhất là vấn đề an ninh mạng, hoạt động
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chống phá của địch và phần tử xấu; trật tự an toàn xã hội nhiều mặt còn khá phức tạp,
nhất là lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường… Nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp phát
sinh, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải quyết liệt hơn, trong đó có vai trò nòng cốt của
lực lượng công an. Do đó, giữ gìn an ninh, trật tự trong mọi tình huống, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lầ thứ XI, Nghị quyết Hội đồng
nhân dân tỉnh trên lĩnh vực an ninh, trật tự nhiệm kỳ tới, Công an tỉnh đề xuất một
số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Một là, tham mưu với các cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành chức
năng tổ chức quán triệt, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương,
nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự,
an toàn xã hội, trọng tâm là: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến
lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chiến lược An ninh mạng quốc gia; các nghị quyết, chỉ
thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; về xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ và công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm trong tình
hình mới; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, đảm bảo tỷ lệ điều tra
khám phá án hàng năm đạt từ 80% trở lên, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và
kiến nghị khởi tố đạt từ 90% trở lên… Chú trọng đề cao trách nhiệm người đứng đầu
và cán bộ, đảng viên, tạo thế chủ động phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc
gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và ngược lại.
Hai là, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, tham mưu đề xuất với
cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ
trang, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an
ninh, trật tự; chú trọng các giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính
trị và toàn dân; huy động mọi nguồn lực, nhất là tiềm lực khoa học - công nghệ phục
vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới. Phối hợp đẩy mạnh công
tác vận động nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu
rộng trên các địa bàn, lĩnh vực; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của nhân dân
trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.
Ba là, tăng cường đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực; tập trung rà soát, chủ
động phát hiện và phối hợp kiến nghị, đề xuất giải quyết ổn định những vấn đề bức
xúc trong nhân dân, nhất là các trường hợp tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất
đai, giải tỏa, đền bù, thu hồi đất, vấn đề môi trường… không để hình thành “điểm
nóng” về an ninh, trật tự. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các phương án, kế hoạch bảo
vệ an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất
nước và địa phương; tham gia tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện
và diễn tập các phương án đối với đơn vị cấp xã; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự
phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Bốn là, chủ động mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tai, tệ
nạn xã hội và các kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm kịp
thời giải quyết các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nổi lên ở địa phương; tăng cường
công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ
hỗ trợ, con dấu và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thực
4

hiện quyết liệt việc cấp Căn cứ công dân, đảm bảo đủ chỉ tiêu Bộ Công an giao; kế
hoạch nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình an ninh, trật tự ở cơ
sở. Phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch về
phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, nhất là công tác phối hợp tuyên truyền,
hướng dẫn và quản lý, cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư.
Năm là, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu qua Chương trình số 07CTr/TU, ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai
đoạn 2020 - 2025; quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, triệt
phá các đường dây mua bán ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, các tụ điểm
mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Phối hợp
rà soát, thống kê và có biện pháp quản lý chặt số đối tượng nghiện ma túy, nhất là
đối tượng nghiện bị rối loạn tâm thần (ngáo đá), không để các đối tượng có hành vi
gây nguy hại cho xã hội. Phối hợp tham mưu giải pháp kiềm chế gia tăng người
nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó phát huy hiệu quả công tác
vận động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; đưa các đối tượng
nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập
cộng đồng…
Sáu là, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,
kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí và hạn chế đến mức thấp
nhất ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là ở một số tuyến đường cửa ngõ của tỉnh. Tăng
cường tuần tra, kiểm soát, chủ động mở các cao điểm chuyên đề, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kết hợp đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; tiếp tục rà
soát, kiến nghị điều chỉnh những vấn đề bất cập, bất hợp lý trong tổ chức giao thông.
Khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả hệ thống camera ở các tuyến giao thông trọng
điểm phục vụ giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội
phạm.
Bảy là, tiếp tục xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh toàn diện,
quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị trực tiếp chiến
đấu và lực lượng công an cấp cơ sở, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt
động và phát huy hiệu quả lực lượng Công an chính quy tại Công an các xã, thị trấn.
Cùng với đó, chủ động tham mưu huy động mọi nguồn lực, nhất là tiềm lực khoa
học - công nghệ, góp phần làm chuyển biến sâu sắc tình hình an ninh, trật tự tại địa
phương./.
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