B trng Tô Lâm phát biu ch o ti Hi ngh.
Ngày 26-11, B Công an ã t chc Hi ngh giao ban công tác tháng 11-2021 nhm ánh giá công
tác trong tháng, tho lun, nh hng công tác tháng ti. i tng Tô Lâm- y viên B Chính tr, B trng B
Công an ch trì hi ngh. Hi ngh có s tham gia ca th trng các n v trc thuc B.
Theo Vn phòng B Công an, trong tháng, ngoài thc hin nghiêm túc, hiu qu các ch o ca lãnh o
ng, Nhà nc v m bo an ninh quc gia, gi gìn trt t an toàn xã hi và phòng, chng dch COVID 19… kt qu ni bt là ti phm v trt t xã hi c kéo gim sâu so vi cùng k nm 2020 (17,72%); tin iu tra
các v án kinh t liên quan n chc v, tham nhng, nht là các v án thuc din Ban Ch o T. v phòng,
chng tham nhng c y nhanh; công tác phòng nga, u tranh vi ti phm ma túy trên các tuyn trng
im c chú trng, ã trit phá nhiu ng dây buôn bán, vn chuyn ma túy ln, xuyên quc gia, các t im
ma túy phc tp, phát hin 1.468 v, 2.418 i tng phm ti v ma túy, thu gi hn 62 kg heroin, hn 205
kg và gn 127 nghìn viên ma túy tng hp, gn 5 kg cn sa.
V môi trng, ã phát hin, x lý 1.734 v/1.841 i tng phm ti, vi phm; Công an các n v, a phng u
tranh hiu qu vi s dng công ngh cao, la o qua mng Internet, mng xã hi, trit phá nhiu ng dây, t
im ánh bc qua mng… Cùng vi ó, lc lng CAND ã thc hin 86 v cu nn, cu h, cu c 32 ngi; hng dn
và di chuyn an toàn 460 ngi b mc kt do ma l, 31 ngi mc kt trong ám cháy... ã kim tra 10.505 lt
c s u t, kinh doanh có iu kin v an ninh, trt t; phát hin 195 v, 314 i tng vi phm pháp lut liên
quan n v khí, vt liu n, công c h tr. Các mt công tác hoàn thin nn tng C s d liu Quc gia v dân
c, c s d liu cn cc công dân (CCCD) và c s d liu quc gia v xut nhp cnh t nhiu kt qu; các công
tác khác ca lc lng Công an u c m bo.
Trong tháng có 24.490 tp th và cá nhân c các cp khen thng, 1 cán b hy sinh, 19 cán b b thng
khi thi hành công v.
Ti Hi ngh, các i biu ã óng góp ý kin v công tác m bo an ninh, trt t; u tranh phòng, chng ti
phm; công tác tuyên truyn, hu cn, k thut, y t...
Phát biu kt lun Hi ngh, B trng Tô Lâm ánh giá tình hình th gii, khu vc, yêu cu toàn lc lng
CAND nghiên cu, tham mu cho ng, Nhà nc có i sách kp thi, phù hp bo v hòa bình, ch quyn,
an ninh, phc v phát trin kinh t. "Ti phm gim nhiu so vi 2020. Hin nay, mi ngày c nc xy ra 5060 v án so vi trc kia khong 80-100 v. Chính vì vy, chúng ta có th phn u nhiu xã, huyn, tnh,
thành ph không xy ra ti phm", B trng Tô Lâm nhn mnh.
B trng Tô Lâm ghi nhn, biu dng và chúc mng nhng thành tích, chin công mà lc lng CAND ã t
c trong thi gian qua; biu dng các tp th, cá nhân c các cp khen thng trong tháng 11-2021.
V nhim v trng tâm trong tháng 12-2021, B trng Tô Lâm yêu cu toàn lc lng cn tip tc tp trung
nm chc tình hình, ch ng d báo sát tình hình kp thi tham mu vi ng, Nhà nc các ch trng, chính
sách phù hp; gi vng an ninh mng, an ninh ni a, an ninh xã hi, an ninh kinh t, an ninh các a
bàn chin lc... Tip tc tham mu cp y, chính quyn a phng thc hin tt các chính sách an dân, an
sinh xã hi, phc v phc hi và phát trin toàn din các mt i sng xã hi, nht là dp cui nm, ón Tt
Nguyên án; ch ng các phng án phòng nga, ngn chn t sm, ti c s, không hình thành "im
nóng" v an ninh trt t.
B trng Tô Lâm yêu cu, Công an các n v, a phng tip tc trin khai các phng án ca B v tng cng
phòng, chng ti phm trong và sau dch bnh COVID-19; giao nhim v c th cho các n v nghip v
trong m bo an ninh quc gia, gi gìn TTXH; phòng nga, u tranh có hiu qu i vi ti phm ma túy
trên các tuyn trng im; Cnh sát kinh t hng dn nghip v, u tranh mnh vi ti phm buôn lu, sn xut
buôn bán hàng gi, không tình trng vi phm v t ai, y giá trc li. Tp trung hoàn thành mc tiêu
kéo gim 5% ti phm v trt t xã hi so vi nm 2020 và m cao im tn công trn áp ti phm, bo m ANTT
Tt Dng lch, Tt Nguyên án Nhâm Dn 2022.
Bên cnh ó, B trng yêu cu, Cc Cnh sát QLHC v TTXH m bo cht lng và sm tr CCCD cho ngi
dân; tip tc thúc y trin khai phn mm VN-eID ng dng c s d liu quc gia v dân c vào công tác
phòng, chng dch COVID-19 và phc v phát trin kinh t, xã hi. Tng cng kim tra toàn din c s kinh
doanh có iu kin v ANTT trong toàn quc; trin khai cao im v tn công trn áp ti phm và vi phm

pháp lut v v khí, vt liu n, công c h tr và pháo.
"Phi làm sao tng t l x lý tin báo t giác ti phm, trong ó, phi bám a bàn, bám dân, gii quyt
ngay các v vic ngay t c s, không các v vic nh thành to. Chúng ta phi chuyn i t duy, cách
nhìn, phi phòng nga ti phm là chính. Mc tiêu cao nht là không xy ra các v án, v vic", B trng
Tô Lâm nhn mnh.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

