Nm 2017 có ý ngha quan trng, là nm then cht thc hin Ngh quyt i hi XII. Bi cnh tình hình th gii, khu
vc, trong nc tip tc có nhng din bin phc tp, khó lng, c hi – thách thc an xen. Trên a bàn Hà Tnh, các i
tng phn ng, c hi chính tr tích cc li dng vn tôn giáo, bi thng thit hi sau s c môi trng bin kích ng nhân
dân t tp ông ngi, biu tình gây ri nh hng n tình hình an ninh trt t, nht là các v vic t tp ông ngi, gây ri
xy ra ti K Anh, Lc Hà. Tình hình ti phm, tai, t nn xã hi có biu hin gia tng, tai nn giao thông tuy có
gim nhng không bn vng và tim n phc tp.

Kim tra tình hình kinh doanh chi ti khu vc ch Hng Lnh (thuc Trung tâm TMTH và siêu th th xã)
Tuy nhiên, nh ch ng trong vic trin khai các ch th, ngh quyt, k hoch ch o ca B Công an, Tnh y,
UBND Tnh, Ban Giám c Công an tnh, Thng trc Th y, lc lng Công an th xã ã ch ng xây dng các k
hoch t chc thc hin ng b, quyt lit, có hiu qu, tích cc tham mu cp y, chính quyn các cp, phi kt hp hiu
qu gia các ban, ngành, oàn th, phng, xã trên a bàn, phát huy vai trò trách nhim, tinh thn oàn kt,
khc phc khó khn hoàn thành tt các nhim v ra, không t xut bt ng, gi vng ANTT phc v hiu qu s
nghip phát trin kinh t - xã hi ca Th xã vi nhiu kt qu c th: Không b ng, bt ng, không hình thành,
công khai các t chc chính tr i lp, u tranh quyt lit vi các i tng phn ng hot ng chng phá, m bo an toàn
các mc tiêu trng im, các s kin chính tr, vn hóa, các oàn lãnh o ng, Nhà nc, oàn khách quc tt n thm,
làm vic và i qua a bàn. Tng cng phi hp vi các ban, ngành, oàn th, phng, xã huy ng ngun lc và sc
mnh tng hp ca c h thng chính tr tham gia vào công tác m bo TTATXH, qun lý cht ch các h loi i tng,
kp thi phát hin, u tranh có hiu qu các loi ti phm. Trin khai hiu qu 3 t cao im tn công trn áp ti phm. iu
tra làm rõ 42/50 v phm pháp hình s (t t l 84%), thu hi tài sn tr cho ngi b hi tr giá khong 2,5 t ng. in
hình, ã iu tra làm rõ nhanh v git ngi vào êm ngày 29/12 Âm lch, trc thm ca tt nguyên án inh Du;
chuyên án 317X bt gi nhóm trm cp liên tnh gây ra 33 v trm cp xe mô tô, thu gi 28 xe mô tô và các
tài sn khác tng giá tr hn 350 triu ng; chuyên án 417T bt gi nhóm trm cp tài sn ti hiu vàng Nga Báu
thu hi tài sn tr giá hn 700 triu ng, chuyên án 717T thu gi 15,94g ma túy tng hp, 0,329g hêrôin và
43,878g cn sa...
Công tác qun lý nhà nc v ANTT c trin khai quyt lit và t c chuyn bin tích cc, nht là công tác qun lý h
khu, ngành ngh kinh doanh có iu kin; công tác phòng cháy cha cháy, cu nn cu h duy trì m bo; ã
làm th tc cp mi 2.400 CMND. Trin khai ng b, hiu qu các gii pháp trong công tác m bo TTATGT góp
phn làm gim 3 tiêu chí so vi nm 2017, tun tra, lp biên bn x pht 2.346 trng hp.

Công tác xây dng phong trào toàn dân bo v an ninh T quc tip tc c cng c, duy trì thng xuyên; hot ng
ca 495 t liên gia t qun v an ninh trt t, 02 câu lc b v phòng chng ma túy và 02 án v qun lý, giáo dc tr
em và ngi c tha tù v a phng, 02 mô hình phong trào "Nm nht v ANTT" và "Dòng h vn minh, an toàn
v ANTT" có hiu qu. Góp phn nâng cao ý thc ca cán b, ng viên và nhân dân tham gia phát hin và t
giác ti phm.
Công tác xây dng ng, xây dng lc lng luôn c chú trng, tng cng c v chính tr, t tng và t chc; trình , nng
lc ca cán b, chin s c nâng lên; phng tin, iu kin làm vic, sinh hot c ci thin; cán b, chin s có bn lnh
chính tr vng vàng, tuyt i trung thành vi ng, T quc và nhân dân, xut hin nhiu gng ngi tt, vic tt và nhng
tm gng tiêu biu, mu trí, dng cm trong công tác, chin u và nhn c nhiu s giúp ca nhân dân.

Sn sàng nhn lnh xut quân bo m ATGT dp tt Nguyên án Mu Tut 2018
Vi nhng kt qu, thành tích trên, nm 2017 Công an th xã Hng Lnh ã c Ch tch y ban nhân dân tnh tng
3 bng khen, Giám c Công an tnh, y ban nhân dân th xã Hng Lnh tng 03 giy khen, 06 cá nhân c Ch
tch UBND tnh, Tng cc Cnh sát tng bng khen, 25 lt cá nhân c Giám c Công an tnh, Ch tch y ban
nhân dân th xã Hng Lnh tng giy khen vì ã có thành tích xut sc trong công tác u tranh, phòng chng
ti phm và xây dng phong trào toàn dân bo v ANTQ, ng b t danh hiu "ng b trong sch vng mnh tiêu
biu", n v t danh hiu "n v quyt thng".
Thi gian ti tình hình ANTT trên a bàn d báo nhiu vn phc tp, khó lng, các th lc thù ch tip tc xuyên tc,
kích ng gây bt n v ANTT, tình hình tai, t nn xã hi tim n phc tp. tip tc gi vng n nh tình hình ANTT
trên a bàn, Công an Th xã tp trung thc hin tt mt s nhim v trng tâm sau:
Mt là, ch ng nm, d báo sát, úng, kp thi tình hình tham mu cp y, chính quyn ch o, gii quyt ngay t c s
không b ng, bt ng trong mi tình hung, bo v vng chc ANQG, TTATXH.

Hai là, t chc trin khai thc hin có hiu qu t cao im tn công trn áp ti phm m bo ANTT bo v tt Nguyên án
Mu Tut 2018 m bo an toàn tuyt i trc, trong và sau tt Nguyên án cho cán b, nhân dân vui tt ón xuân.
Ba là, làm tt công tác vn ng qun chúng, tng cng mi quan h cht ch gia cán b chin s và nhân dân. Tip
tc i mi ni dung, hình thc, bin pháp trong xây dng phong trào toàn dân bo v an ninh T quc, kt hp thit
thc, hiu qu vi phong trào Toàn dân oàn kt xây dng i sng vn hóa và Chng trình mc tiêu quc gia v xây
dng nông thôn mi.
Bn la, quan tâm xây dng cng c, kin toàn lc lng nòng ct nht là lc lng bo v dân ph, các câu lc b phòng
chng ti phm nhm không ngng nâng cao hiu qu hot ng trong công tác m bo an ninh trt t t c s.
Nm là, tp trung công tác xây dng ng, xây dng lc lng có sc chin u cao, m bo hoàn thành xut sc chc
nng nhim v c giao trong mi tình hung. Thc hin hiu qu Ngh quyt Trung ng 4 (Khóa XII) gn vi vic hc tp
và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh và phong trào "Công an nhân dân hc tp, thc hin 6 iu
Bác H dy" bng nhng vic làm thit thc, hiu qu. Thng xuyên làm tt công tác chính tr, t tng; tp trung chm
lo xây dng i ng cán b, nht là ngi ng u các cp có phm cht, o c và nng lc; phát huy vai trò tiên phong,
gng mu ca các cp y ng, ca cán b ng viên trong u tranh ngn chn, y lùi tham nhng, lãng phí, quan
liêu, suy thoái v t tng chính tr, o c, li sng./.
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