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Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có diễn biến nhanh, 
phức tạp, khó lường; ở trong nước dịch bệnh Covid-19 xâm nhiễm, bùng phát ở 
nhiều nơi, trong đó tỉnh Hải Dương trở thành 1 trong 3 ổ dịch của cả nước... gây ra 
nhiều khó khăn, phức tạp trong công tác bảo vệ ANTT; là năm diễn ra nhiều sự 
kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, đặc biệt là Đại hội Đảng các 
cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công 
tác bảo vệ ANTT là hết sức cấp bách, nặng nề. Trên địa bàn tỉnh, hoạt động của các 
thế lực thù địch, phản động, an ninh thông tin, an ninh xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. 
Các nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tội phạm chưa được loại trừ, nguy cơ tai 
nạn giao thông, cháy, nổ vẫn còn tồn tại... Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh đã bám 
sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy1; đồng thời tập trung chỉ 
đạo các lực lượng, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt triển khai 
thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT, phòng 
ngừa, ngăn chặn dịch bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng 
chống dịch - vừa phát triển kinh tế xã hội” của tỉnh. Đánh giá tình hình, kết quả 
công tác cơ bản trong năm 2020 là:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA

1. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt 
chẽ địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt 
động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối, không để xảy ra 
các hoạt động biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại, gây rối ANTT, hình thành 
và công khai các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn… Xây dựng và tổ chức 
triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 18 đoàn 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại Hải Dương; các mục tiêu trọng 
điểm, sự kiện quan trọng2… không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. 

1 Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 02-01-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ ANTT 
năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 03/01/2020 chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn trong năm 2020.
2 Lễ công bố thành lập Tx. Kinh Môn và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất; Tết Nguyên đán Canh Tý 
2020; các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, 720 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, 578 năm ngày mất Anh 
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2. Chỉ đạo lực lượng Công an tích cực tham gia với vai trò là lực lượng tuyến 
đầu, nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp cùng các 
lực lượng triển khai các chốt kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn; 
bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ sở, khu vực cách ly y tế; quán triệt phương châm 
“đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” truy vết các trường hợp đến từ vùng 
có dịch, các trường hợp F1, F2, F3 phục vụ phòng ngừa, cách ly; nắm tình hình, 
kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến 
dịch bệnh, lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính và phạm tội3… qua đó góp phần 
phòng quan trọng khống chế, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

3. Ban hành Kế hoạch số 1117/KH-UBND, ngày 07/4/2020 về triển khai 
thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người 
nước ngoài tại Việt Nam. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, 
quản lý chặt chẽ người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn, 
số công dân Hải Dương nhập cảnh trở về địa phương phục vụ công tác bảo vệ 
ANTT và phòng chống dịch bệnh. Tiếp nhận, quản lý, khai thác 17.500 lượt 
thông tin khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên nền Internet; cấp thẻ tạm 
trú cho 428 người nước ngoài; cấp đổi thị thực và gia hạn tạm trú cho 728 người 
nước ngoài. Phát hiện 97 cá nhân, 6 tổ chức vi phạm các quy định về quản lý 
xuất, nhập cảnh, phạt tiền 305.000.000 đồng. Phát hiện 7 doanh nghiệp sử dụng 
lao động Trung Quốc treo, dán bản đồ có hình đường 09 đoạn (đường lưỡi bò), 
kịp thời thu giữ, yêu cầu không tái phạm. Tiếp nhận, giải quyết 19.528 hồ sơ đề 
nghị cấp hộ chiếu cho công dân.

4. Tình hình an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, thông tin trên địa 
bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và phần tử xấu vẫn tiếp 
tục lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng, vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong xã 
hội, việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp… để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, 
phá hoại tư tưởng, gây rối nội bộ, kích động chống phá Đảng, Nhà nước; một số 
Website của các sở, ngành có lỗ hổng bảo mật, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an 
toàn thông tin, lọt bí mật Nhà nước trên không gian mạng; việc tổ chức Đại hội 
tại một số chi, đảng bộ còn phát sinh vấn đề phức tạp… UBND tỉnh đã chỉ đạo 
các cơ quan chức năng chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề về 
an ninh chính trị nội bộ, nhất là các vấn đề liên quan Đại hội Đảng, không để 
ảnh hưởng đến công tác tác tổ chức Đại hội; rà soát, khắc phục những tồn tại, 
hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà 
nước; tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, 

hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V; Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025…
3 Tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý hành chính 19 trường hợp vi phạm trong kinh doanh, buôn bán vật tư y tế; 
51 trường hợp vi phạm kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; làm rõ, khởi tố 04 vụ, 04 bị can về tội lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, cướp giật tài sản liên quan đến phòng, chống dịch bệnh; xử lý hành 
chính 02 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; phát hiện, xử lý 46 trường hợp đưa tin sai sự thật 
về dịch bệnh Covid-19 trên không gian mạng.
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thù địch trên không gian mạng. Chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các 
lực lượng liên quan, triển khai thực hiện đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo 
vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn, đặc biệt là Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

5. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương nắm tình hình, giải quyết 11 vụ việc khiếu kiện đông người (giảm 3 vụ)4, 
ổn định tình hình, hạn chế thấp nhất số đoàn đông người kéo đi các cấp khiếu 
kiện5. Triển khai lực lượng đảm bảo ANTT phục vụ việc bàn giao nhà máy nước 
tại xã An Phượng; thu hồi đất để mở rộng Tỉnh lộ 390 tại xã Thanh Xá (cùng 
thuộc huyện Thanh Hà); hỗ trợ nhà thầu thi công tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm 
Giàng và phục vụ cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư mới xã Đoàn 
Tùng, huyện Thanh Miện… đảm bảo an toàn, đúng quy định. Đến nay, đã giải 
quyết ổn định 4 vụ việc, hiện đang tập trung giải quyết 7 vụ việc6, không có vụ 
việc nào phát sinh thành “điểm nóng” về ANTT.

6. Các tôn giáo trên địa bàn hoạt động cơ bản chấp hành tốt quy định của 
pháp luật. Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo trái phép, việc xây sửa cơ sở thờ tự 
không đúng quy định còn diễn ra ở một số nơi; hoạt động của các nhóm phái 
đạo lạ, hiện tượng tôn giáo mới có chiều hướng gia tăng, tác động xấu tới ANTT 
tại cơ sở… UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm tình hình, phối 
hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên, không để các thế lực thù 
địch và các phần tử xấu lợi dụng kích động chống phá. 

7. Tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ và 
đầu tư. Chỉ đạo các lực lượng phối hợp giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề 
phức tạp về an ninh kinh tế nổi lên, nhất là trước những tác động, ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-197; nắm tình hình, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động kích động 
đình công, lãn công, bảo đảm hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp, kịp thời 
phát hiện những sơ sở, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành để có biện pháp 
chấn chỉnh, khắc phục.

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

 1. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình 
phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người năm 
2020. Tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT các dịp 
Lễ, Tết, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, các cao điểm theo 

4 Trong đó, có 2 vụ phát sinh mới (xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà; xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện). Nội dung 
khiếu kiện liên quan đến đất đai 6 vụ, môi trường 2 vụ, các vấn đề khác 3 vụ.
5 Đã có 28 đoàn, 328 lượt người đi các cấp khiếu kiện (giảm 24 đoàn, 1.301 lượt người).
6 Trong đó, có 05 vụ đã tạm ổn định và 02 vụ tiềm ẩn diễn biến phức tạp (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, xã 
An Phượng, huyện Thanh Hà).
7 Xảy ra một số vụ việc Công ty TNHH Shop VAC Việt Nam (100% vốn đầu tư Hồng Kông, Trung Quốc; địa chỉ 
KCN Phú Thái, huyện Kim Thành) do hoạt động sản xuất gặp khó khó khăn, đã tạm dừng sản xuất, Công ty cho 
900 công nhân nghỉ chờ việc, Công ty còn nợ tiền tiền bảo hiểm xã hội, thuế, tiền thuê mặt bằng… gây bức xúc 
trong công nhân; 5 vụ dừng việc tập thể với khoảng 4.150 lượt công nhân tham gia để đòi hỏi giải quyết các vấn 
đề về chế độ, chính sách7 (giảm 8 vụ, 2.360 lượt công nhân)…
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chuyên đề, lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức 
tạp về tội phạm và vi phạm pháp luật nổi lên như: Tội phạm hoạt động theo 
băng, ổ nhóm, có tổ chức; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt 
động “tín dụng đen”, bảo kê, đòi nợ thuê; tội phạm giết người, trộm cắp, cướp, 
cướp giật tài sản; tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em... Vì vậy hoạt động của tội 
phạm được kiềm chế, không để lộng hành.

- Vi phạm pháp luật về pháp luật về TTXH phát hiện xảy ra 739 vụ (giảm 
49 vụ = 6,22%). Điều tra, làm rõ 646 vụ (đạt 87,4%). Trong đó, điều tra, khám 
phá 84/88 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra (đạt 95,4%).

- Điều tra, làm rõ 148 vụ, 193 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật 
liên quan đến “tín dụng đen”8; triệt phá, làm tan rã 8 ổ nhóm, 67 đối tượng hình 
sự và 21 ổ nhóm, 65 đối tượng mới manh nha hình thành.

- Phát hiện, bắt giữ 315 vụ, 1.496 đối tượng cờ bạc9 (giảm 19 vụ, giảm 71 
đối tượng); 41 vụ, 114 đối tượng mại dâm (giảm 6 vụ, giảm 25 đối tượng); 693 
vụ, 731 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế (tăng 182 vụ, tăng 
210 đối tượng); 818 vụ, 1.720 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma 
tuý10 (giảm 69 vụ, tăng 271 đối tượng); 633 vụ vi phạm các quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường (tăng 100 vụ).

+ Đáng chú ý, tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với hoạt động khai 
thác khoáng sản, cát trái phép. UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp 
tục thực hiện nghiêm túc Đề án “Phòng, chống khai thác cát trái phép trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương”. Chỉ đạo lực lượng Công an xây dựng và triển khai kế hoạch 
phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác 
cát và khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, trong đó thành lập 4 chốt, thường 
24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, điểm nóng về khai thác cát trái phép, kết quả 
đã bắt giữ 249 vụ khai thác, vận chuyển, kinh doanh trái phép cát và các loại 
khoáng sản khác, xử phạt 2,638 tỷ đồng, đã khởi tố 2 vụ, 2 bị can về tội “Vi 
phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” - theo Điều 
227, Bộ Luật hình sự; đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, 
tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động của các bến bãi trên địa bàn có liên quan 
đến hoạt động khai thác cát, khoáng sản trái phép. Do đó đã chặn đứng tình 
trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn. 

- Chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động 
điều tra, xử lý tội phạm. Khởi tố điều tra 1.148 vụ, 1.929 bị can; kết luận điều 
tra, đề nghị truy tố 1.089 vụ, 1.918 bị can.

8 Điển hình là: Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng gần 60 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng tại huyện 
Thanh Hà.
9 Điển hình là: Triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng; bắt 
giữ 6 đối tượng. Bắt, khởi tố 27 đối tượng đánh bạc trên sông Luộc, thu giữ 5 ô tô, 1 tàu vỏ sắt, nhiều dụng cụ đánh 
bạc khác và số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
10 Tiêu biểu như triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy trái phép tại quán Karaoke Ruby One và Ruby KTV Tp. Hải 
Dương, bắt giữ, xử lý 99 đối tượng; triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 3,1 kg ma túy tổng hợp 
từ Sơn La về Hải Dương tiêu thụ, bắt, xử lý 02 đối tượng.



5

2. Chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác quản lý nhà nước về TTATXH, 
gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính11, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người 
dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh... 

- Ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 28/11/2019, về việc tăng cường 
công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn 
tỉnh. Phát hiện, bắt giữ 126 vụ, 133 đối tượng vi phạm12, thu giữ 150 kg pháo các 
loại, 22,4kg thuốc nổ; vận động nhân dân giao nộp 130 khẩu súng, 874 viên đạn 
các loại, 1 quả bom, 8 quả lựu đạn, 22,51 kg thuốc nổ cùng nhiều loại vũ khí, 
công cụ hỗ trợ khác. Tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành 
các quy định của pháp luật về ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về 
ANTT; đã tiến hành 1.749 lượt kiểm tra cơ sở, phát hiện, xử lý 266 cơ sở vi 
phạm, phạt tiền 1,222 tỷ đồng. Tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh việc 
chấp hành các quy định của pháp luật về ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều 
kiện về ANTT; tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính 92 cơ sở vi phạm, phạt 
tiền 250 triệu đồng. Tiếp nhận, xét duyệt, cấp 70.022 thẻ CCCD, 575 con dấu.

- Chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ Dự án xây dựng cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD theo công nghệ 
mới. Tiếp nhận, xét duyệt, cấp 125.598 thẻ CCCD, 792 con dấu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT. 
Chỉ đạo Công an tỉnh sắp xếp, bố trí lại lực lượng CSGT theo hướng tinh gọn, phân 
công, phân cấp rõ địa bàn, tuyến quản lý, giảm chốt trạm, tăng tuần tra, kiểm soát 
và hướng dẫn giao thông; nghiên cứu tình hình TNGT trong 5 năm trở lại đây, xác 
định 62 điểm nguy hiểm trên hệ thống giao thông, báo cáo, đề xuất khắc phục; tăng 
cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là 
nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, đã phát hiện, xử lý 20.791 trường hợp vi phạm, 
phạt tiền 21,796 tỷ đồng. Tước 1.725 GPLX, tạm giữ 1.543 phương tiện.

TNGT xảy ra 208 vụ, làm chết 170 người, bị thương 97 người (giảm 11 vụ 
= 5%, giảm 23 người chết = 12%, giảm 3 người bị thương = 3%). 

-  Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, 
quán bar và cơ sở vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người. Thường xuyên xây 
dựng, bổ sung, thực tập hoàn thiện các phương án chữa cháy. Tổ chức tuyên 
truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân và doanh nghiệp... góp phần kiềm chế cháy, nổ xảy ra. Đã kiểm tra 3.764 

11 Chỉ đạo đưa các thủ tục hành chính do lực lượng Công an giải quyết sang Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện theo Quyết định số 1291 ngày 07/10/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ. Đã có 04 đơn vị Công an cấp huyện triển khai đưa các thủ tục ra bộ phận một cửa cấp huyện 
gồm: Nam Sách, Gia Lộc, Thanh Miện và Tx. Kinh Môn.
12 Riêng trong đêm giao thừa dịp Tết Nguyên đán Canh Tý đã phát hiện, bắt giữ 65 vụ, 71 đối tượng có hành vi đốt 
pháo nổ trái phép (tăng 18 vụ, tăng 24 đối tượng). Do đó, tình trạng đốt pháo nổ trái phép đêm giao thừa đã giảm 
nhiều so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
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lượt cơ sở về bảo đảm an toàn PCCC, kiến nghị khắc phục 4.512 sơ hở, thiếu sót; 
xử lý hành chính 283 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,29 tỷ đồng. Cháy xảy ra 35 
vụ (giảm 10 vụ = 22%), làm 1 người chết, làm 3 người bị thương, thiệt hại tài sản 
trị giá 4,65 tỷ đồng. 

3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về công tác quản lý giam, giữ, 
người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối 
các cơ sở giam giữ và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với can, phạm nhân. 
Quản lý chặt chẽ số người bị kết án phạt tù còn ở ngoài xã hội, số người đang 
chấp hành án tại xã, phường, thị trấn. Bảo vệ an toàn các phiên tòa tại TAND 
các cấp, nhất là các phiên tòa xét xử lưu động.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ

- Tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, sơ kết Đề án “Xây 
dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về 
ANTT” năm 2019, phát động phong trào năm 2020 và ban hành Kế hoạch tổng 
kết 05 năm thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn; khu dân cư an toàn; cơ quan, 
doanh nghiệp an  toàn về an ninh, trật tự” giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo các lực 
lượng đổi mới nội dung, hình thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền13, vận động 
quần chúng nhân dân, các cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng phong trào ngay 
từ đầu năm14; tiếp tục quan tâm củng cố, duy trì 2.324 mô hình quần chúng “Tự 
quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ về ANTT”; xây dựng mới 190 mô hình quần 
chúng “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ về ANTT”… góp phần quan trọng 
trong công tác bảo vệ ANTT tại cơ sở15 và xây dựng nông thôn mới16. Đã có 207 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào được 
các cấp khen thưởng.

- Chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chương trình 
phối hợp hành động giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, kết hợp với thực hiện các cuộc vận 
động, các phong trào chính trị- xã hội khác tại địa phương. 

- Tập trung chỉ đạo tăng cường lực lượng làm công tác bảo vệ ANTT tại 
cơ sở, trọng tâm là hoàn thành việc bố trí Công an chính quy, đảm nhiệm các 
chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn (đến nay, lực lượng Công an đã bố trí 
đủ 5 Công an chính quy/1 xã, thị trấn tại 100% xã, thị trấn trên địa bàn). Thường 

13 Chỉ riêng lực lượng Công an đã xây dựng 909 bài viết; tổ chức 1.011 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các địa 
phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.
14 Đã có 1.323/1.323 thôn, khu dân cư; 235/235 xã, phường, thị trấn; 1.108/1.647 cơ quan, doanh nghiệp, trường 
học đăng ký phấn đấu đạt an toàn về ANTT; 88 tập thể, cá nhân đăng ký đạt Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công 
an, UBND tỉnh và 274 tập thể, cá nhân đăng ký đạt Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. 
15 Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an các cấp 2.586 tin liên quan đến ANTT, trong đó 1.387 
tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá, xử lý kịp thời 1.015 vụ việc; cảm hóa, giáo dục 684/1.517 đối tượng tiến bộ...
16 Đã có 178/178 xã đạt tiêu chí số 19.2 (xã đạt chuẩn an toàn về AN, TTATXH và đảm bảo bình yên), 163/178 xã 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7 đơn vị cấp 
huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Chí Linh, Kinh Môn, Cẩm Giàng, Nam Sách, Bình Giang, Gia 
Lộc, Thanh Miện).
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xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương chủ động, tích 
cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an an xã chính quy, tạo điều kiện, giúp 
đỡ lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, thực hiện đầy đủ 
chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách nghỉ việc. Lực 
lượng Công an xã chính quy đã nhanh chóng tiếp nhận địa bàn, khắc phục khó 
khăn, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực 
về ANTT tại cơ sở, được quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm: Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế 

giới, khu vực và tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19... UBND tỉnh đã 
tập trung, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; tiếp tục chỉ đạo thực hiện 
nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT gắn với 
phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch bệnh. Kết quả nổi bật trên các 
mặt công tác là:

- ANQG được giữ vững, đã quản lý chặt chẽ các địa bàn, đối tượng, kịp 
thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá 
của các thế lực thù địch, phản động, chống đối, không để xảy ra các hoạt động 
biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại; hình thành và công khai các tổ chức 
chính trị đối lập trên địa bàn. Bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của 18 đoàn 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại Hải Dương; các mục tiêu trọng 
điểm, sự kiện trọng đại, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -
2025… không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Chỉ đạo giải 
quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện, các vụ đình công, lãn công, 
tình hình phức tạp trong tôn giáo… không để kéo dài, phát sinh thành “điểm 
nóng”, ảnh hưởng xấu đến ANTT; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn 
hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin...

- Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm thu được 
nhiều kết quả quan trọng; Vi phạm pháp luật về TTXH giảm 6,22%; điều tra, 
khám phá đạt 87,4%, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 
95,4%. Phát hiện, xử lý 148 vụ, 193 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật 
liên quan đến “tín dụng đen”. Triệt phá, làm tan rã 8 ổ nhóm, 67 đối tượng hình 
sự và 21 ổ nhóm, 65 đối tượng mới manh nha hình thành. Tiếp tục đấu tranh có 
hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường và 
các loại tệ nạn xã hội. Đã phát hiện, bắt giữu 693 vụ, 731 đối tượng phạm tội và 
vi phạm pháp luật về kinh tế; 818 vụ, 1.720 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp 
luật về ma tuý; 633 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường; 249 vụ khai thác, vận chuyển, kinh doanh trái phép đất, cát, khoáng 
sản... Trong đó, có nhiều vụ việc lớn, nổi bật như: bắt giữ, xử lý vụ cho vay lãi 
nặng trong giao dịch dân sự với số tiền cho vay lãi nặng gần 60 tỷ đồng, thu lợi 
bất chính hơn 20 tỷ đồng; vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch 
trên 1.000 tỷ đồng; vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 3,1kg 
ma túy tổng hợp; triệt phá các tụ điểm sử dụng ma túy trái phép tại quán Bar, 
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karaoke RUBY-ONE, RUBY-KTV- Tp. Hải Dương…. Hoạt động của tội phạm 
và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, hoạt động tụ tập sử dụng ma 
túy trái phép tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT đã giảm nhiều so với 
thời gian trước. Đặc biệt đã cơ bản chấm dứt hoạt động khai thác cát trái phép vốn 
tồn tại từ nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận.

- Các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường, gắn liền 
với cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn các nhu cầu chính đáng của 
nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ Dự án cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD theo công nghệ mới; tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm, 
vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. TNGT giảm 
trên cả 3 tiêu chí. Cháy, nổ được kiềm chế. An ninh, an toàn các cơ sở giam giữ 
được đảm bảo. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì, có nhiều đổi 
mới, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Hoàn 
thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 
100% xã, thị trấn và bố trí đủ 5 biên chế cho Công an chính quy/1 xã, thị trấn.

2. Tồn tại, hạn chế: (1) Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng 
có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, đầy đủ; (2) Tình hình an ninh nông thôn ở một số 
địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, trong khi công tác nắm, giải quyết những vấn đề 
nhạy cảm, bức xúc, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân ở một số nơi 
còn chậm; (3) Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, của một 
số loại tội phạm lợi dụng mạng internet, lợi dụng công nghệ cao diễn biến phức 
tạp, công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn; (4) Trách nhiệm và sự phối hợp của 
các cấp, các ngành đối với lực lượng Công an trong công tác bảo vệ ANTT có 
nơi, có lúc còn chưa cao, còn coi đó là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2021
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về 

công tác bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ 
trương, giải pháp của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT... huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT.

2. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoạt 
động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế về thăm, làm việc tại Hải 
Dương, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trọng đại, không để xảy ra 
đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

3. Quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, không để xảy ra các hoạt động biểu 
tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại, hình thành và công khai các tổ chức chính trị 
đối lập trên địa bàn. Nắm tình hình giải quyết kịp thời các điểm mâu thuẫn, khiếu 
kiện, các vụ đình công, lãn công, tình hình phức tạp trong tôn giáo… không để phát 
sinh thành “điểm nóng”. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; an 
ninh văn hóa tư tưởng; an ninh kinh tế; an ninh thông tin... 
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4. Tiếp tục triển khai lực lượng, biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm. Tập 
trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng 
vũ khí, vật liệu nổ gây án, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, “bảo kê”, đòi 
nợ thuê, núp bóng công ty, doanh nghiệp; tội phạm lừa đảo, trộm cắp tài sản, tội 
phạm sử dụng công nghệ cao...; không để hình thành và tồn tại các băng, nhóm 
tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, lộng hành. Triển khai thực hiện hiệu 
quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi 
trường, các tệ nạn cờ bạc, mại dâm, hoạt động khai thác cát, tài nguyên khoáng 
sản trái phép... Trước mắt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm 
tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 
và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính 
đáng của người dân và doanh nghiệp. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 
Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án cấp căn cước công dân; tiếp tục 
kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT; đấu tranh với tội phạm, 
vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Triển khai đồng bộ các giải pháp 
bảo đảm TTATGT, TTCC, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Tăng cường 
công tác phòng, chống cháy nổ, nhất là ở khu vực đông dân cư, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là 
hoàn thành việc tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu 
dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” giai đoạn 2016- 2020; 
xây dựng chương trình kế hoạch công tác phong trào giai đoạn 2021-2025. Tiếp 
tục quan tâm xây dựng lực lượng làm công tác bảo vệ ANTT, trọng tâm là đầu 
tư xây dựng trụ sở, trang bị cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã chính quy, 
tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7. Theo dõi sát diễn biến của dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc các chỉ 
đạo của cấp trên về bảo vệ ANTT kết hợp phòng chống dịch bệnh và phát triển 
kinh tế - xã hội.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT năm 2020; 
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, UBND tỉnh trình tại kỳ họp cuối 
năm 2020 - HĐND tỉnh khoá XVI./.

 Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;           Để b/c                                           
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh & Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

  Nguyễn Dương Thái
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