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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

(thời gian tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/11/2022) 

 

Thực hiện chương trình công tác của HĐND tỉnh năm 2022, Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), vi 

phạm pháp luật năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 

thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế 

hoạch về phòng chống tội phạm1; đồng thời, đã ban hành nhiều chương trình, kế 

hoạch chỉ đạo, triển khai công tác PCTP, phòng chống ma túy, phòng, chống 

mua bán người, phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, 

khoáng sản2... đã giao nhiệm vụ cụ thể đến từng sở, ban, ngành, đoàn thể, 

UBND các huyện, thành phố qua đó đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. 

2. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành 

nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc bảo đảm ANTT trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác phòng chống tội 

                                           
1 Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, 

ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị 

khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; 

Chương trình hành động số 35-CTr/TU, ngày 01/11/2019 của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 

16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý; Kế 

hoạch 224/KH-UBND, ngày 13/8/2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về tiếp tục thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025; Kế hoạch số 

1184/KH-UBND, ngày 06/5/2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 

và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3237/KH-UBND ngày 11/10/2021 về thực hiện Chương trình phòng, 

chống ma túy giai đoạn 2021-2025...   
2 Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện thực hiện Kết luận số 13-

KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ 

Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 

và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 

18/KH-UBND, ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

năm 2022; Kế hoạch số 1742/KH-UBND, ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai Tháng hành động phòng, 

chống ma túy, ngày “Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2022; Kế hoạch 

số 516/KH-UBND, ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022; Quyết 

định số 1215/QĐ-UBND, ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giải tỏa khu vực các bãi 

vàng khai thác trái phép trên địa bàn huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè... 
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phạm, phòng chống ma túy, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp 

về ANTT3..., qua đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 

thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện đồng 

bộ các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (chú trọng truyền 

thông qua Internet, mạng xã hội) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện các chương 

trình phối hợp về PCTP và vi phạm pháp luật giữa lực lượng Công an và các tổ 

chức đoàn thể qua đó góp phần giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

(TTATXH) trên địa bàn. 

3. Công an tỉnh đã triển khai lực lượng, bám nắm địa bàn, kịp thời phát 

hiện các địa bàn phức tạp về ANTT, các loại tội phạm mới nổi lên trong tất cả 

các lĩnh vực qua đó chủ động tham mưu, phối hợp các đơn vị chức năng triển 

khai đồng bộ các biện pháp, lực lượng, mở các đợt cao điểm để tập trung đấu 

tranh như: Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày 

“Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 

2022; cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài 

nguyên, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Lai Châu; bảo đảm ANTT Tuần Du 

lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2022... Đồng thời, chủ động triển khai lực lượng 

bảo vệ tuyệt đối an toàn các Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành 

Trung ương đến thăm, làm việc tại tỉnh. 

II. KẾT QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ 

đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, giải 

pháp trong đó coi trọng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tập 

trung các biện pháp đánh trúng, đánh đúng vào các ổ nhóm tội phạm, các điểm, 

tụ điểm mới nổi lên; triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đợt cao điểm chung, 

cao điểm chuyên đề, kế hoạch nghiệp vụ tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an 

ninh, trật tự; duy trì và mở rộng các mô hình, chuyên đề PCTP, qua đó góp phần 

phát hiện và khám phá nhiều tội phạm ẩn; nhiều vụ án về tội phạm tham nhũng, 

kinh tế, ma túy, môi trường, không để tồn tại các tụ điểm về tệ nạn xã hội gây 

nhức nhối trong dư luận; không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội 

hoạt động lộng hành; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Kết quả cụ 

thể trên từng lĩnh vực như sau: 

1. Công tác phòng ngừa 

                                           
3 Kế hoạch số 172/KH-BCĐ, ngày 22/02/2022 của Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh về thực hiện công tác phòng, 

chống tội phạm năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ-CAT ngày 29/01/2021 về triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 

tuổi giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 1899/KH-BCĐ, ngày 17/5/2021 về thực hiện công tác chuyển hóa địa 

bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025... 
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1.1. Công tác phòng ngừa xã hội 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã chủ động phối hợp với lực lượng 

Công an tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, 

từng đối tượng; đặc biệt tiếp tục tăng cường các hình thức tuyên truyền thông 

qua internet, mạng xã hội... qua đó từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ và 

Nhân dân về ý thức trách nhiệm trong công tác PCTP; tổ chức vận động nhân 

dân ký cam kết đảm bảo ANTT:  

- Lực lượng Công an đã chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện 

đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền PCTP, 

nhất là về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như: Tội phạm 

ma túy, tội phạm mua bán người, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 

tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”... tới quần chúng Nhân dân 

thông qua Trang thông tin điện tử Công an tỉnh, zalo... Trong năm 2022, Công 

an tỉnh đã đăng 1.055 tin, bài viết tuyên truyền... 

- Tòa án nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ nào bị oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, 

đồng thời tổ chức 40 buổi xét xử lưu động các vụ án điển hình, nổi cộm, được dư 

luận quần chúng nhân dân quan tâm. Qua đó, từng bước tuyên truyền, giáo dục 

người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước cũng như răn đe các đối tượng phạm tội khác trên địa bàn. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện kế 

hoạch tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực 

biên giới, cửa khẩu; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân khu vực biên giới, đẩy mạnh 

phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc 

gia... Đến nay, 22/22 =100% xã biên giới đã thành lập được 211 tổ tự quản thôn 

bản với 1.090 thành viên tham gia; 100% các xã biên giới đều có hòm thư tố 

giác tội phạm; phối hợp cấp ủy, chính quyền tổ chức 48 buổi tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về PCTP với 1.489 lượt người dân tham gia...  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động kết hợp chặt chẽ công tác huấn 

luyện, rèn luyện, công tác Dân vận với công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân. Trong 

năm 2022, đã phối hợp với các đơn vị chức tổ chức 56 buổi tuyên truyền với 

4.845 lượt tham gia, tổ chức 232 lượt tuyên truyền lưu động, treo 440 băng zôn, 

phát thanh nội bộ 520 lượt...  
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- Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát 

thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục với các tin, bài, phóng sự có chất 

lượng thông tin khách quan, chính xác, kịp thời đầy đủ về công tác đấu tranh, 

phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nói riêng, tình hình trong nước và quốc 

tế nói chung. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tuyên truyền thông qua các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, 

chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật... Kết quả: Đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền về 

cơ sở; 82 buổi xe tuyên truyền lưu động; 28 buổi biểu diễn nghệ thuật; cắt dán 

89 băng zôn, Pa nô 02 cụm, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, trên trang 

truyền hình cơ sở, 80 tin bài tuyên truyền phòng chống tội phạm, duy trì phát 

sóng được 06 chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật; thực hiện lồng tiếng 03 

phim với 4 thứ tiếng Thái, Mông, Dao, Hà Nhì; xây dựng kịch bản 04 phim 

trong đó có 01 phim về chủ đề an toàn giao thông, 02 phim tuyên truyền phòng 

chống tội phạm mua bán người qua biên giới; tổ chức 30 buổi chiếu phim lưu 

động với chủ đề về phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ 

em qua biên giới phục vụ gần 4.500 lượt người xem... 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 

các hoạt động phòng, chống tội phạm hiện lồng ghép trong các môn văn hóa, 

các hoạt động giáo dục trong nhà trường đặc biệt là môn Giáo dục công dân, 

Ngữ văn, Hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tập thể, các tiết sinh hoạt 

lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội, các buổi chào cờ, các hoạt động thể dục thể thao… 

Ngay từ đầu năm 2022, đã tổ chức ký cam kết không mắc các tệ nạn xã hội cho 

11.923 cán bộ, giáo viên, nhân viên các bậc học và 53.044 học sinh từ cấp 

THCS trở lên; mỗi đơn vị trường đều tổ chức được từ 3 buổi sinh hoạt ngoại 

khóa, tọa đàm về các chủ đề “Ma túy hiểm họa của cộng đồng”; “Biện pháp 

phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong học đường” với hàng trăm 

nghìn lượt người tham gia (nòng cốt là cán bộ giáo viên và học sinh)... qua đó 

từng bước làm chuyển biến nhận thức về phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống 

tội phạm, vi phạm pháp luật cho học sinh, giáo viên của nhà trường. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh 

Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, 

Ban Chỉ đạo PCTP các huyện, thành phố... tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền cho cán bộ, hội viên cơ sở về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan thông qua các hội nghị, tập 

huấn, truyền thông, hội thi, sinh hoạt nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ... Thường xuyên 

theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, hội viên tại các chi 

hội cơ sở để kịp thời phản ánh và có hướng giải quyết phù hợp.  
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1.2. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ 

- Lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ  nắm 

chắc tình hình địa bàn, các loại tội phạm mới nổi lên, các đối tượng nghi vấn có 

hoạt động phạm tội, chủ động tham tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 

triển khai các phương án, chương trình, kế hoạch, cao điểm để tập trung đấu 

tranh, giải quyết như: Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT 

dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022; kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh, trật 

tự tại địa bàn xã Sơn Bình, huyện Tam Đường và tuyến Tam Đường – Sapa; kế 

hoạch phối hợp tập trung đấu tranh, giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ 

nạn ma túy tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, phương án giải tỏa khu vực các 

bãi vàng khai thác trái phép trên địa bàn huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè…. 

Qua đó đã kịp thời phát hiện, đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm nổi lên, bảo 

đảm ANTT trên địa bàn. 

- Các lực lượng chức năng đã thực hiện tốt công tác vận động, truy bắt đối 

tượng truy nã; trong năm 2022, các đơn vị đã bắt, vận động, thanh loại 32 đối 

tượng truy nã; toàn tỉnh hiện còn 82 đối tượng truy nã. 

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào Trung tâm điều trị cai 

nghiện bắt buộc tỉnh nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm. Trong năm 2022, 

các lực lượng chức năng đã lập 174 hồ sơ đưa vào Trung tâm điều trị cai nghiện 

bắt buộc tỉnh (vượt 44 hồ sơ = 33,8% chỉ tiêu đặt ra); lập 127 hồ sơ áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (vượt 12 hồ sơ = 10,4% chỉ tiêu đề ra). 

2. Công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm 

2.1. Công tác đấu tranh tội phạm về TTXH  

- Trong năm 2022, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, tội phạm 

về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm về số vụ so với năm 2021, xảy ra 156 

vụ (giảm 02 vụ = 1,3%  so với năm 2021). Tuy nhiên, một số loại tội phạm có 

lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, nổi lên là: 

+ Các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe tiếp tục diễn biến phức 

tạp: Xảy ra 34 vụ (tăng 03 vụ = 9,7% so với năm 2021); trong đó tội phạm giết 

người xảy ra 10 vụ (tăng 01 vụ = 11,1% so với năm 2021), tội phạm cố ý gây 

thương tích xảy ra 17 vụ (tăng 01 vụ = 6,25% so với năm 2021)... Nguyên nhân 

chủ yếu do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, mâu thuẫn cá nhân bộc phát. 

+ Tuy tội phạm xâm phạm sở hữu được kéo giảm về số vụ so với năm 

2021: Ghi nhận xảy ra 97 vụ (giảm 09 vụ = 8,5% so với năm 2021) nhưng vẫn là 

nhóm tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm về TTXH (chiếm 62,2% 

tổng số vụ phạm pháp về TTXH). 
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- Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp 

với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã hội đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã 

hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ góp phần hạn chế điều kiện phát sinh tội 

phạm và vi phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương 

thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng, nâng cao ý thức tự phòng, 

tự quản, tự bảo vệ của người dân: Đã thành lập Ban Chỉ đạo kéo giảm số vụ phạm 

pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Lai Châu để chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh 

đến cơ sở trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về TTXH hướng tới 

mục tiêu kéo giảm số vụ phạm pháp hình trên địa bàn; tiến hành rà soát, triển khai 

tăng cường lực lượng thực hiện các kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự 

tại địa bàn xã Sơn Bình, huyện Tam Đường và tuyến Tam Đường – Sapa, kế 

hoạch tập trung giải quyết tình hình phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 

các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ, kế hoạch tăng cường cơ sở đảm bảo ANTT các 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT tại các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường 

Tè; tổ chức tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm giết người tới các cơ quan, đơn vị, 

báo cáo viên từ cấp tỉnh đến cấp xã… Qua đó, đã tập trung điều tra làm rõ 

144/156 vụ (tỷ lệ điều tra khám phá đạt = 92,3%) bắt, xử lý 243 đối tượng thu 

giữ nhiều vật chứng, thu hồi tài sản có liên quan đến các vụ án. 

2.2. Công tác đấu tranh tội phạm về ma túy 

- Trong năm 2022, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

cơ bản được kiểm soát, không phát sinh mới các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức 

tạp về ma túy, tuy số vụ phát hiện bắt, tiếp nhận về tội phạm ma túy giảm nhẹ 

(giảm 2,2%) so với năm 2021, tuy nhiên khối lượng hêrôin thu giữ nhiều hơn so 

với năm 2021 (tăng 194,75%). Các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt, tiếp 

nhận 491 vụ, 603 đối tượng (giảm 11 vụ = 2,2%; tăng 20 đối tượng = 3,4% so 

với năm 2021); thu giữ 70,74kg hêrôin (tăng 46,74kg hêrôin = 194,75% so với 

cùng kỳ năm 2021), 6,48kg thuốc phiện (giảm 2,62kg thuốc phiện = 28,8% so 

với cùng kỳ năm 2021), 4,83kg MTTH (giảm 54,27kg MTTH = 91,8% so với 

cùng kỳ năm 2021) và nhiều tài sản, tài liệu, vật chứng khác có liên quan. Các 

lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh 

quyết liệt triệt phá các đường dây ma túy lớn, điển hình: Ngày 09/02/2022, phá 

thành công chuyên án 222L, bắt 01 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất 

ma túy thu 21 bánh hêrôin (khối lượng 7,14kg); ngày 31/03/2022, phá thành 

công chuyên án 722P, bắt 01 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma 

túy thu 20 bánh hêrôin (khối lượng 7,01kg); Ngày 14/4/2022 phá thành công 

chuyên án 822N, bắt 01 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu 

19 bánh hêrôin (khối lượng 6,6kg); Ngày 08/7/2022 phá thành công chuyên án 

1122L, bắt 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 09 bánh 

hêrôin (khối lượng 3,14kg) và 12.000 viên MTTH (khối lượng 1,7kg); Ngày 
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13/8/2022, phá thành công chuyên án 1222V, bắt 03 đối tượng về hành vi mua 

bán trái phép chất ma túy thu 16 bánh hêrôin (khối lượng 5,6kg)... 

- UBND tỉnh đã ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 2904/KH-

UBND ngày 16/9/2021 về vận động, tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên 

địa bàn Lai Châu niên vụ 2021 – 2022 và Kế hoạch số 3269/KH-UBND ngày 

06/9/2022 về vận động, tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn Lai 

Châu niên vụ 2022-2023, qua đó chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công 

tác tuyên truyền, nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn hoạt động trồng cây thuốc 

phiện và phá nhổ triệt để diện tích đã phát hiện ngay từ đầu mùa vụ. Trong niên 

vụ 2021 - 2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện, phá nhổ 6.031,8m2 diện tích 

có trồng cây thuốc phiện (so với niên vụ 2020 - 2021 diện tích giảm 590m2). Bắt 

khởi tố 01 vụ, 01 bị can; xử phạt hành chính 02 vụ, 02 đối tượng, nộp Kho bạc 

Nhà nước 14.500.000đ về hành vi trồng cây thuốc phiện. 

- Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 3.139 người nghiện ma túy có 

hồ sơ quản lý (chiếm 0,67% dân số của tỉnh), ngoài ra, xác định có 3.037 người 

sử dụng trái phép chất ma túy (chiếm 0,65% dân số của tỉnh). Năm 2022, toàn 

tỉnh được giao 130 chỉ tiêu cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện bắt buộc, tính 

đến hiện tại, Trung tâm cai nghiện đã tiếp nhận, tổ chức cai nghiện ma túy cho 

174 trường hợp (vượt 44 trường hợp = 33,8% so với chỉ tiêu giao). Đã chỉ đạo 

Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa 

án nhân dân tỉnh tổ chức 03 Hội nghị về đẩy mạnh công tác xác định tình trạng 

nghiện, lập hồ sơ quản lý và công tác đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc qua đó 

đã chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, phương hướng giải quyết cũng như đề ra 

một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ quản lý và công tác đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc. Đã tham mưu văn bản đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ 

đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác cai nghiện. 

- Sở Y tế phối hợp với các ban, ngành có liên quan tích cực triển khai 

chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Methadone và Buprenophine tại 38 cơ sở điều trị, cấp phát thuốc trên địa bàn 

tỉnh; hiện đang tiến hành điều trị 2.041 người (chiếm 65,02% người nghiện có hồ 

sơ quản lý), trong đó bệnh nhân điều trị Methadone là 1.886 người, bệnh nhân 

điều trị Buprenophine là 155 người. Đồng thời đã phối hợp các đơn vị chức năng 

tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ xác định tình trạng nghiện cho 165 y, bác sỹ; 

hoàn thiện thủ tục, công bố 11 cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện qua 

đó tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện trên địa bàn. 

- Công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp 

tục kéo dài thực hiện Kế hoạch số 519/KHPH-CAT-BĐBP, ngày 10/5/2021 về 

phối hợp tập trung đấu tranh, giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn 

ma túy tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn đến hết Quý I/2022, tổ chức tổng kết, 
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đánh giá và tiếp tục duy trì lực lượng đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Hua Bum, 

huyện Nậm Nhùn; đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tiếp tục rà soát lại 

địa bàn toàn tỉnh, kịp thời phát hiện các địa bàn còn có các tiềm ẩn, dấu hiệu 

phức tạp về ANTT, trên cơ sở đó chủ động tham mưu lãnh đạo UBND chỉ đạo 

giải quyết kịp thời, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để trở 

thành điểm nóng. 

2.3. Công tác đấu tranh tội phạm, vi phạm về kinh tế 

- Các lực lượng chức năng đã chủ động tăng cường công tác nắm tình 

hình, tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến các 

lĩnh vực quản lý kinh tế. Trong năm 2022, đã phát hiện 115, việc (giảm 02 vụ, 

việc = 1,7% so với năm 2021). Khởi tố 21 vụ, 41 bị can4 (tăng 11 vụ = 110%, 

tăng 20 bị can = 95,02% so với năm 2021); xử lý, bàn giao cơ quan chức năng 

xử lý 94 vụ, xử phạt hành chính 274 triệu đồng.  

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công 

an tập trung triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ kịp thời 

phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm về  tham nhũng, chức vụ, 

quản lý kinh tế, “tín dụng đen”... Trong năm 2022, các lực lượng chức năng 

đã phát hiện 08 vụ khởi tố 12 bị can, trong đó: Phát hiện 02 vụ, khởi tố 03 bị 

can (tăng 01 vụ = 100% so với năm 2021) về hành vi tham ô tài sản, gây thiệt 

hại 481 triệu đồng, hiện cơ quan điều tra đã thu hồi được 481 triệu đồng (đạt 

100%); phát hiện 06 vụ, khởi tố 09 bị can (tăng 02 vụ = 50% so với năm 

2021) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, qua bước đầu điều 

tra, xác định các đối tượng đã cho vay với số tiền hàng chục tỷ đồng. 

2.4. Công tác đấu tranh tội phạm, vi phạm về môi trường 

- Trong năm 2022, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tập 

trung trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Các lực 

lượng chức năng đã phát hiện 215 vụ, việc (tăng 99 vụ = 85,3% so với cùng kỳ 

2021). Trong đó: khởi tố 10 vụ, 16 bị can5 (tăng 04 vụ = 66,67%, tăng 05 bị 

can = 45,5% so với năm 2021); xử lý, bàn giao cơ quan chức năng xử lý 183 

vụ, xử phạt hành chính 2.825.040.000đ; răn đe, giáo dục 08 vụ, 21 trường hợp; 

đang điều tra làm rõ 04 vụ, 06 trường hợp; phát hiện 10 vụ vi phạm về môi 

trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm không xác định được đối tượng thực hiện 

                                           
4 01 vụ/03 bị can về hành vi buôn bán hàng cấm; 06 vụ/09 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao 

dịch dân sự; 04 vụ/07 bị can về hành vi buôn lậu; 01 vụ/02 bị can về hành vi tàng trữ, vận chuyển,lưu hành tiền 

giả; 02vụ/10 bị can về hành vi vận chuyển hàng hóa qua biên giới; 01 vụ/01 bị can về hành vi trốn thuế; 02 vụ/03 

bị can về hành vi tham ô tài sản; 03 vụ/02 bị can về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng; 01 

vụ/02 bị can về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; ngoài ra 

khởi tố bổ sung 1 bị can hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (mở rộng vụ án tham ô tài sản tại 

Trung tâm Y tế huyện Mường Tè), khởi tố bổ sung 01 bị can về hành vi đưa hối lộ. 
5 09 vụ/15 bị can về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm; 01 vụ/01 bị can 

về hành vi hủy hoại rừng. 
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- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 516/KH-UBND ngày 24/02/2022 

về tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực tài nguyên khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 

2022 và Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 về việc phê duyệt 

phương án giải tỏa khu vực các bãi vàng khai thác trái phép trên địa bàn huyện 

Sìn Hồ và huyện Mường Tè, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an mở các đợt 

cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài 

nguyên, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đợt cao điểm tấn công trấn 

áp tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu… Qua đó các lực lượng chức năng đã triển khai các giải pháp, quyết liệt 

ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, phá nổ, giải tỏa 37 hầm, mỏ, bãi khai 

thác vàng trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng 

quy định của pháp luật, thu giữ, tiêu hủy nhiều tang vật, phương tiện vi phạm... 

2.5. Công tác bắt truy nã 

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong 

việc ra quyết định truy nã, xác minh truy bắt, thanh loại đối tượng truy nã. Trong 

năm 2022, các đơn vị đã bắt, vận động, thanh loại 32 đối tượng truy nã; hiện trên 

địa bàn toàn tỉnh còn 82 đối tượng truy nã (giảm 09 đối tượng truy nã = 9,9% so 

với đầu kỳ). 

2.6. Công tác truy tố, xét xử 

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ huy, công 

tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc chấp hành pháp luật trong công tác bắt, 

giam giữ, điều tra tội phạm. Duy trì tổ chức giao ban liên ngành cơ quan tố tụng 

cấp tỉnh, cấp huyện để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc và sự 

phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trong công tác điều tra, giải quyết các vụ án, 

góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành 

án. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm được các cơ quan tiến hành tố 

tụng phối hợp chặt chẽ, đảm bảo đưa ra xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy 

định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai. 

Trong năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp truy tố 688 vụ/ 945 bị 

can; đã giải quyết 644 vụ/869 bị can, hiện còn 44 vụ/76 bị can (trong hạn luật 

định). Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 754 vụ/1.036 bị cáo, trong đó đã giải 

quyết 650 vụ/913 bị cáo6 (đạt 86,2%), còn 104 vụ/123 bị cáo đang giải quyết 

trong hạn luật định; tổ chức xét xử lưu động 40 vụ tại các địa bàn trọng điểm 

góp phần nâng cao tính giáo dục phòng ngừa, răn đe tội phạm.  

2.7. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội 

                                           
6 xét xử: 638 vụ/891 bị cáo; trả hồ sơ VKS: 06 vụ/14 bị cáo; Đình chỉ: 06 vụ/08 bị cáo. 
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- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung  triển khai thực hiện có hiệu 

quả Đề án 06/CP về 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 đảm bảo 

theo đúng lộ trình đã đề ra; đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải 

pháp để thu nhận hồ sơ Căn cước công dân (CCCD) cho toàn bộ số công dân 

chưa được cấp CCCD trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ định danh 

điện tử và hướng dẫn công dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID. Hiện nay, 

toàn tỉnh đã thu nhận được 327.850./340.153 hồ sơ CCCD, đạt 96.4%, và 

38.305 sơ hồ sơ định danh điện tử...  

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

đẩy mạnh thực hiện công tác vận động, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ; trong năm 2022, toàn tỉnh đã vận động thu hồi: 732 khẩu súng tự chế, 29 

nòng súng, 41 bẫy kiềng, 05 kích điện, 13 kíp nổ, 0,6 kg thuốc nổ, 03 công cụ hỗ 

trợ, 08 xung điện... Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 10 

vụ, 14 đối tượng vi phạm về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, thu giữ 

54,2 kg pháo hoa nổ, 11,6 kg thuốc nổ, 04 kíp nổ, 05 khẩu súng tự chế, 840 viên 

đạn. Khởi tố 07 vụ, 11 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 03 vụ, 03 đối tượng, 

phạt 15.000.000 đồng. 

2.8. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

- Trong năm 2022, tình hình trật tự, an toàn giao thông cơ bản được đảm 

bảo thông suốt. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí, ghi nhận xảy ra 

41 vụ, 17 người chết, 36 người bị thương (giảm 16 vụ = 28,1%; giảm 10 người 

chết = 37%; giảm 24 người bị thương = 40% so với năm 2021). Nguyên nhân 

tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, điều 

khiển xe đi không đúng làn đường và không làm chủ tốc độ. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, 

công điện của Trung ương, Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; 

triển khai thực hiện tốt kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

trong các dịp lễ, tết; tổ chức tuyên truyền Luật giao thông với nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú7.... Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông, công tác phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm chở hàng quá trọng 

tải của ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn; phối hợp cùng các lực lượng tham gia 

bảo vệ, đón, dẫn các Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước bảo đảm tuyệt đối an toàn, 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp tốt trong công tác tuần tra, kiểm 

soát, đấu tranh, phòng, chống tội phạm; thực hiện công tác đăng ký, quản lý 

                                           
7 đã tổ chức 114 buổi tuyên truyền về TTATGT cho 29.885 cán bộ, CNV, học sinh, người dân trên địa 

bàn tỉnh, phát 1.250 tờ rơi tuyên truyền, 1.663 mũ bảo hiểm, 150 áo phao, 800 cẩm nang ATGT... Tổ chức ký 

cam kết cho 57 doanh nghiệp; 6.123 hộ gia đình, 6.800 học sinh, thành thiếu niên và người dân chấp hành các 

quy đinh của pháp luật về TTATGT. 
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phương tiện, triển khai phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho lực lượng 

Công an cấp huyện, cấp xã8. 

2.9. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

- Trong năm 2022, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cơ bản được kiềm chế, 

ghi nhận xảy ra 11 vụ (giảm 01 vụ = 8,3% so với năm 2021), làm 01 người chết, 

thiệt hại tài sản khoảng 3.962 triệu đồng và 24ha rừng, thảm thực vật. 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về tuyên 

truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ 

gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tăng cường công 

tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra bảo đảm an toàn phòng, chống cháy 

nổ tại các cơ sở, công trình, các khu dân cư hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh9...; đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực 

24/24h sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi xảy ra các vụ cháy, nổ trên địa bàn. 

2.10. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Chỉ đạo các đơn vị chức năng duy trì lực lượng cắm địa bàn triển khai, 

thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm trong sạch địa bàn và làm tốt 

công tác xây dựng nòng cốt và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tăng cường công tác tranh 

thủ, sử dụng người có uy tín vào công tác vận động quần chúng. Tiếp tục duy trì 

có hiệu quả 40 loại mô hình tiêu biểu năm 2021 và nhân rộng ra 555 mô hình; 

đồng thời ra mắt 08 mô hình mới10 trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chỉ 

đạo lực lượng Công an phối hợp với các phòng, ban, chức năng huyện Mường 

Tè và cấp ủy, chính quyền xã Tà Tổng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng xã Tà Tổng, huyện Mường Tè là 

xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phấn đấu đến hết năm 2022 

xã Tà Tổng đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 

                                           
8 (1) Lập biên bản 4.699 trường hợp vi phạm; tạm giữ 1.405phương tiện, 3.097 giấy tờ các loại; phạt 

tiền 4.385 trường hợp với số tiền 5.595.831.000 đồng, tước giấy phép lái xe 471 trường hợp; (2) đăng ký mới 

812 xe ô tô 11.800 xe mô tô. 
9 Mở 34 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phối hợp xây dựng 11 

tin, bài, 03 phóng sự và 17 clip tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn 

tỉnh. Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 629 lượt cơ sở; 14 lượt phương tiện vận 

chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy 15 vụ, phạt tiền 

16.400.000 đồng. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với 74 công trình. Nghiệm thu về phòng 

cháy, chữa cháy đối với 50 công trình. Chấp thuận địa điểm xây dựng đối với 38 công trình. Tham gia ý kiến về 

phòng cháy, chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở 27 công trình. Xây dựng 80 phương án chữa cháy, 50 phương 

án cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tham gia tổ chức thực 

tập 18 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng phương tiện.  
10 Mô hình“Tổ công nhân tự quản về ANTT”, mô hình “Đội tự quản về an ninh trật tự Hội cựu chiến 

binh”, mô hình“Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, mô hình“Người có uy tính bảo đảm an ninh trật tự”, 

mô hình“Cán bộ công nhân viên nhà máy thủy điện Hua Chăng tự phòng tự quản về ANTT” tại thị trấn Tân 

Uyên, mô hình “Tổ liên hộ tự quản về ANTT” tại bản On 1 xã Khoe On, huyện Than Uyên, mô hình “Đội công 

nhân xung kích tự quản về ANTT” tại công ty trách nhiệm hữu hạn TTHH phúc An Lai Châu, mô hình “Đoàn 

thanh niên nhà trường trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT” tại xã Tà Tổng, huyện Mường Tè. 
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PCTP tỉnh ban hành Kế hoạch số 218/KH-BCĐ ngày 08/3/2022 về củng cố 

chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

năm 2022, qua đó các lực lượng chức năng, các tổ chức chính trị, xã hội, các lực 

lượng vũ trang đã tập trung thực hiện nghiêm túc công tác chuyển hóa địa bàn 

trọng điểm, phức tạp về ANTT; trong năm 2022, Bộ Công an đã ban hành quyết 

định đưa ra 10 xã trọng điểm phức tạp về ANTT11; đến nay toàn tỉnh đã có 37 xã 

được chuyển hóa, trong đó 36 xã đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về 

ANTT, 01 xã đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, hiện 

còn 36 xã, 01 thị trấn trọng điểm phức tạp về ANTT; đồng thời tiếp tục củng cố, 

xây dựng và duy trì 32/106 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. 

Được sự quan tâm của Bộ Công an, Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đảng ủy khối 

Doanh nghiệp Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tham mưu triển 

khai công tác xây dựng, hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo khăn tại huyện Phong 

Thổ với kinh phí 30 tỷ đồng (xây dựng 600 căn nhà, dự kiến hoàn thành xong 

trước 31/12/2022). 

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- Công tác đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

Lai Châu trong thời gian qua luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ 

Công an, Tỉnh ủy Lai Châu và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các 

đoàn thể, các lực lượng vũ trang, sự ủng hộ giúp đỡ của Nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, 

chiến sĩ lực lượng vũ trang. Do vậy, tình hình an ninh, trật tự luôn ổn định, bảo vệ 

tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; các đoàn khách cấp cao 

của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương lên thăm và làm việc tại Lai 

Châu, nổi bật là đảm bảo an toàn tuyệt đối đoàn công tác của Chủ tịch nước 

Nguyễn Xuân Phúc lên thăm và làm việc tại Lai Châu.  

- Các lực lượng chức năng đã làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy 

Đảng, chính quyền trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch vận 

động nhân dân tham gia PCTP; đồng thời các sở, ban, ngành đã làm tốt công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân; qua đó phát 

huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh, 

phòng chống tội phạm.  

- Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các tội phạm đã được thực hiện 

quyết liệt, hiệu quả, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đã kéo giảm 

                                           
 11 Xã Khun Há, xã Giang Ma, xã Thèn Sin huyện Tam Đường; xã Nậm Hăn, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ; 

xã Lản Nhì Thàng, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ; xã Can Hồ huyện Mường Tè; xã Nậm Hàng, xã Nậm Chà, 

huyện Nậm Nhùn. 
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số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn (giảm 1,3% so với năm 2021); tỷ lệ điều 

tra khám phá đạt cao (đạt 92,3%), không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt 

động theo kiểu “xã hội đen”; triệt phá nhiều đường dây, ổ, nhóm tội phạm ma 

túy hoạt động liên tỉnh, thu giữ số lượng lớn ma túy (trong năm 2022, khối 

lượng hêrôin thu được tăng 194,75% so với năm 2021); số vụ phát hiện, xử lý 

tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường tăng cao (lĩnh vực môi 

trường tăng 85,3% so với năm 2021); số vụ khởi tố về lĩnh vực kinh tế và môi 

trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, số 

vụ xử lý hình sự lĩnh vực kinh tế, môi trường tăng cao (lĩnh vực kinh tế tăng 

110%, lĩnh vực môi trường tăng 66,67% so với năm 2021).... 

2. Tồn tại  

- Các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe có diễn biến phức tạp 

(tăng 03 vụ = 9,7% so với năm 2021), tội phạm ma túy và vi phạm pháp luật trên 

lĩnh vực kinh tế, môi trường tiềm ẩn diễn biến phức tạp. 

- Công tác tuyên truyền pháp luật còn nhiều hạn chế; việc tiếp nhận, xử lý 

thông tin về tội phạm và vi phạm pháp luật có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, đầy đủ. 

3. Nguyên nhân 

- Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong giai đoạn 

sau Tết nguyên đán, nhiều cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ bị 

nhiễm Covid-19 phải cách ly, điều trị. 

- Công tác cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở y tế đủ điều kiện xác 

định tình trạng nghiện còn ít, chưa có cấp xã. Khả năng tiếp nhận học viên của 

Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu 

thực tế, số lượng người nghiện ma túy được tiếp cận điều trị cai nghiện bị hạn 

chế (có thời điểm trung tâm phải tạm dừng tiếp nhận học viên). 

- Do địa bàn rộng, bị chia cắt bởi đồi núi, dân cư ít, sống rải rác; điều 

kiện, kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; trình độ nhận 

thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế. 

IV. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, tiếp tục 

triển khai lực lượng thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình về phòng, 

chống tội phạm của Trung ương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.  

2. Các lực lượng chức năng chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai 

các nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, rà 

soát địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm về ANTT, các địa bàn biên giới... 
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kịp thời tham mưu mở các đợt cao điểm, chuyên đề tập trung đấu tranh các loại 

tội phạm nổi lên ngay từ cơ sở, không để kéo dài, trở thành điểm nóng, gây bức 

xúc trong quần chúng nhân dân. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 

của Chính phủ và Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự - Biên 

phòng, Quy chế phối hợp liên ngành tố tụng Công an - Viện kiểm sát - Tòa án, 

các kế hoạch, quy chế phối hợp khác giữa các sở, ban, ngành trong thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cần tập trung chỉ đạo trực tiếp đối với 

công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và công tác tuyên truyền, vận động 

quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm; đưa nội dung 

này vào chương trình hoạt động, chỉ đạo thường xuyên bằng việc cụ thể hóa 

thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn của từng 

đơn vị.  

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; quản lý cư trú, quản 

lý người nước ngoài; quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; vận 

động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Đẩy mạnh tiến độ triển khai 

Đề án 06 về 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. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, tạo chuyển biến tích cực và kiềm chế, làm giảm tai nạn giao 

thông; kiềm chế, làm giảm các vụ cháy, nổ.  

6. Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính 

quyền nơi cư trú cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối 

tượng phạm tội; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, vận động nhân 

dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ giúp đỡ lực lượng 

Công an trong phòng, chống tội phạm. 

7. Chỉ đạo các ban, ngành chức năng tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ 

quốc tăng cường xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng 

vùng, đặc điểm khu dân cư. Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình quần chúng tự 

quản và khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự, gắn với phong trào “Toàn dân 

đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.  

8. Bên cạnh việc phát huy sức mạnh nội lực cần không ngừng mở rộng 

quan hệ về đấu tranh, phòng chống tội phạm với các tỉnh bạn và với lực lượng 

chức năng của Trung Quốc, phối hợp điều tra, bắt các loại tội phạm liên tỉnh, 

xuyên quốc gia góp phần bảo đảm ANTT địa bàn. 
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Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Lưu: VT, TH4.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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