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BÁO CÁO 

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

6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

(Trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 

20/11/2015; Chương trình kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XXI. UBND huyện 

báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn huyện được bảo đảm, ổn định. Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, 

đơn vị lực lượng vũ trang huyện, UBND các xã, thị trấn đã tích cực đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm 

và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm; nhanh chóng điều tra, làm rõ nhiều vụ án, đấu tranh triệt xóa nhiều điểm bán 

lẻ ma túy… không để xảy ra diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, do nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, 

số lượng người nghiện trên địa bàn còn nhiều (theo thống kê đến ngày 30/6/2022, trên 

địa bàn huyện có 358 người, giảm 69 người so với cùng kỳ năm 2021) nên đã gây ảnh 

hưởng không nhỏ đến công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội và cũng là nguyên nhân 

khiến tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn diễn biến 

phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2022, phát hiện, bắt giữ 70 vụ, 87 đối tượng (tăng 

17 vụ, tăng 5 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 2021), cụ thể: 

- Tình hình tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội: Trong 6 tháng đầu 

năm 2022, xảy ra 8 vụ, trong đó, chiếm phần lớn vẫn là tội phạm trộm cắp tài sản 

(xảy ra 3 vụ, chiếm 37,5% số vụ về trật tự xã hội), các đối tượng hoạt động đơn lẻ, 

lợi dụng sự chủ quan, lơ là của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh 

đó, tội phạm xâm hại trẻ em (xảy ra 2 vụ), nạn nhân chủ yếu là con em đồng bào 

dân tộc thiểu số, nhẹ dạ, cả tin nên dễ bị đối tượng phạm tội lợi dụng. 

Vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội vẫn còn xảy ra nhiều, chủ yếu là 

tệ nạn cờ bạc và các hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng. Trong 6 tháng 

đầu năm 2022, phát hiện, bắt, xử lý 11 vụ, 28 đối tượng. 
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- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, 

nhất là tại địa bàn các xã biên giới; các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn 

tinh vi, xảo quyệt, manh động, chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Trong 6 

tháng đầu năm 2022, phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 30 đối tượng về các hành vi mua 

bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, xóa 2 điểm bán lẻ ma túy. 

- Vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Xảy ra chủ yếu vẫn là tình trạng 

kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng kích 

điện để đánh bắt cá và phá rừng trái pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2022, phát 

hiện, lập biên bản xử lý 25 vụ, 23 đối tượng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Thực hiện các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Huyện ủy về công 

tác phòng chống tội phạm, UBND huyện đã chủ động ban hành các văn bản, kế 

hoạch1 để chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, đơn vị lực lượng vũ trang và UBND 

các xã thị trấn phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. 

Triển khai công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT ở xã 

Mường Mươn, đồng thời huy động cán bộ xuống cơ sở thực hiện 3 cùng với Nhân 

dân, tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Quan tâm chỉ đạo, cấp kinh phí hoạt động trong công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, … nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. 

2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm 

Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang huyện và 

UBND các xã, thị trấn đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tội phạm, qua đó nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức 

chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm của quần 

chúng Nhân dân trên địa bàn huyện. Kết quả cụ thể như sau: 

+ Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, nhà trường và cấp ủy, chính 

quyền các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 31 buổi họp 

dân với 2.203 lượt người tham gia để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các 

loại tội phạm, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Thông qua các buổi họp tổ dân phố, bản và trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, nhà trường đã tổ chức cho 9.451/9.575 hộ gia đình ký cam kết bảo đảm 

 
1 Kế hoạch 19/KH-UBND, ngày 21/02/2022 về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2022; Kế hoạch số 

75/KH-UBND, ngày 24/02/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022; Kế hoạch số 58/KH-

UBND, ngày 07/3/2022 công tác phòng, chống ma túy năm 2022... 
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ANTT năm 2022; 100% các bản, tổ dân phố, 44/44 cơ quan, doanh nghiệp, 44/44 

trường học, 12/12 Trạm Y tế đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2022. 

Lập hồ sơ, bắt đưa 6 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 14 người nghiện 

ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Huy động lực lượng Công an xã, thị trấn, 

Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Nhân dân tổ chức 793 lượt với 

2.069 lượt người tham gia tuần tra, kiểm soát vũ trang phòng ngừa tội phạm tại địa 

bàn các xã, thị trấn, nhất là vào ban đêm; gọi hỏi, kiểm danh, kiểm diện 1.158 lượt 

đối tượng trong diện quản lý. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực 

lượng nòng cốt và nhân rộng điển hình tiên tiến; củng cố, duy trì hoạt động của các 

tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở2. 

+ Đồn Biên phòng Mường Mươn đã triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tội phạm tại các xã biên giới 56 buổi với 2.267 lượt 

người tham gia, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức tự chủ 

động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm của quần 

chúng Nhân dân khu vực biên giới. Tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc 

giới 18 buổi với 90 lượt cán bộ, chiến sĩ và quần chúng Nhân dân tham gia. 

+ Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện đã đưa 44 tin bài 

tại Đài huyện, đưa 26 tin bài tại Đài tỉnh, đồng thời một tuần phát 2 chương trình 

truyền thanh, chuyên mục nhà nước và pháp luật với nội dung phổ biến, tuyên 

truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tới quần chúng Nhân dân 

các dân tộc trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền về tình hình, diễn biến, 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm lồng ghép với công tác phát 

triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; đã tổ chức treo 30 băng rôn, khẩu 

hiệu; tuyên truyền lưu động 12 buổi về phòng chống tội phạm trên địa bàn. 

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền 

phòng, chống tội phạm trong chương trình dạy học, giáo dục công dân nhằm phòng ngừa 

tình trạng học sinh trên địa bàn vi phạm pháp luật, cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng 

ứng phó cho các em học sinh trong một số tình huống có nguy cơ bị xâm hại. Đã tổ chức 

phổ biến giáo dục pháp luật tới 100% cán bộ, công chức, viên chức và học sinh ngành 

giáo dục trên địa bàn, duy trì hiệu quả 41 tủ sách pháp luật tại các trường học. 

+ Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành 06 văn bản để 

tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời tham mưu 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND 

các xã, thị trấn tuyên truyền nội dung của các Luật với tổng số 133 cuộc với 8.388 

lượt người tham gia học tập. 

+ Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở xây dựng kế 

hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên về phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật. 

 
2 Xây dựng mới 1 CLB phòng chống tội phạm về ma túy. Củng cố duy trì hoạt động của 12 Hội đồng bảo 

đảm ANTT, 99 Tổ thanh niên xung kích an ninh, 110 tổ dân phòng làm nhiệm vụ tuần tra, phòng cháy chữa cháy 

rừng; 110 tổ hòa giải; 5 CLB phụ nữ với pháp luật; 2 CLB phòng, chống mua bán người; 13 dòng họ bình yên về 

ANTT; 1 mô hình “Bản bình yên về ANTT, gia đình hạnh phúc”, 2 cụm liên kết ANTT. 
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+ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến 100% hội viên; tổ chức truyền 

thông về công tác phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống, phòng chống mại dâm, HIV/AIDS 45 buổi với hơn 4.300 

hội viên tham gia; tổ chức 5 buổi truyền thông thay đổi hành vi nhằm phòng, chống 

mua bán và bạo lực đối với trẻ em gái. Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 18 Câu 

lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”, 19 Câu lạc bộ “Phòng, chống mua 

bán người”, 2 mô hình “Học chữ, học tiếng phổ thông”, 2 mô hình “Đồng cảm”, 1 mô 

hình “Phòng chống tự tử bằng lá ngón” và 1 mô hình “Phòng, chống di dịch cư tự do”.  

+ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội tập trung tuyên truyền, phổ 

biến tới cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng 

và Nhà nước; lồng ghép tuyên truyền vào các chương trình, sinh hoạt, hội nghị 

giao ban. Duy trì hoạt động của 05 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật và nông 

dân không sinh con thứ ba”. 

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn và đoàn 

trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm; lồng ghép 

vào các buổi sinh hoạt đoàn, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

được 27 buổi với trên 1.700 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia; tổ 

chức 13 buổi tuyên truyền cảnh giác với các loại tội phạm, không chứa chấp, bao 

che các loại tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy cho trên 1.200 lượt cán bộ, 

đoàn viên thanh thiếu niên. Củng cố, duy trì hoạt động của các tổ, đội, nhóm phòng 

chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. 

3. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ 

chức cho các hộ gia đình, xã, thị trấn, bản, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường ký cam kết bảo đảm ANTT năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; qua đó, đã tổ chức 31 buổi họp dân với 

2.203 lượt người tham gia. Huy động lực lượng Công an xã, thị trấn, Công an xã 

bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Nhân dân tổ chức 793 lượt với 2.069 lượt 

người tham gia tuần tra, kiểm soát vũ trang phòng ngừa tội phạm tại địa bàn các 

xã, thị trấn, nhất là vào ban đêm; gọi hỏi, kiểm danh, kiểm diện 1.158 lượt đối 

tượng trong diện quản lý. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng 

nòng cốt và nhân rộng điển hình tiên tiến; củng cố, duy trì hoạt động của các tổ 

chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở3. 

- Công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT: Thực hiện Kế hoạch 

của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh Điện Biên về chuyển hóa 

 
3 Xây dựng mới 1 CLB phòng chống tội phạm về ma túy. Củng cố duy trì hoạt động của 12 Hội đồng bảo 

đảm ANTT, 99 Tổ thanh niên xung kích an ninh, 110 tổ dân phòng làm nhiệm vụ tuần tra, phòng cháy chữa cháy 

rừng; 110 tổ hòa giải; 5 CLB phụ nữ với pháp luật; 2 CLB phòng, chống mua bán người; 13 dòng họ bình yên về 

ANTT; 1 mô hình “Bản bình yên về ANTT, gia đình hạnh phúc”, 2 cụm liên kết ANTT. 



5 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2022. Ban Chỉ đạo 

huyện đã chủ động ban hành Kế hoạch, lựa chọn xã Mường Mươn là địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy cần tập trung thực hiện chuyển hóa 

trong năm 2022. Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo xã Mường 

Mươn, làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thường 

xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm4. Qua đó, tình hình ANTT 

trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định. 

4. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm 

4.1. Công tác điều tra, xử lý tội phạm 

- Công tác điều tra, xử lý tội phạm hình sự và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: 

+ Công tác điều tra, xử lý tội phạm hình sự: Xảy ra 8 vụ, đã khởi tố, điều tra 

8 vụ, bắt khởi tố 6 bị can5 (giảm 03 vụ, giảm 05 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 
2021); thu giữ 1 con trâu, 1 laptop, 1 điện thoại di động, 1 bộ cò súng kíp, 1 báng 

súng bằng gỗ, 1 ô tô và 17.500.000đ. 

Điển hình: Hồi 09h00’, ngày 15/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp 

nhận hồ sơ tin báo của Công an xã Nậm Nèn với nội dung: Vào ngày 13/5/2022, 

Công an xã Nậm Nèn nhận được 2 đơn trình báo của ông Khoàng Văn Hiến, SN 

1984 và ông Điêu Văn Vậy, SN 1969 cùng trú tại bản Nậm Nèn 2, xã Nậm Nèn, 

huyện Mường Chà về việc sáng ngày 13/5/2022, khi đi kiểm tra bãi thả trâu của 2 

gia đình tại bản Phiêng Đất A, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà thì phát hiện mỗi gia 

đình mất 1 con trâu cái, màu đen, sừng dài khoảng 50cm, trong đó 1 con khoảng 7 

tuổi và 1 con khoảng 10 tuổi, trị giá khoảng 35.000.000đ. Sau khi tiếp nhận tin báo, 

Công an huyện đã phối hợp với VKSND huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, 

lấy lời khai người bị hại và những người có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra, xác 

minh ban đầu, xác định có dấu hiệu của tội phạm trộm cắp tài sản, đồng thời căn cứ 

tính chất vụ việc, tài sản thiệt hại có giá trị lớn, gây hoang mang trong quần chúng 

Nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Ngày 15/5/2022, Cơ quan 

CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trộm cắp tài 

sản; ngày 16/5/2022, xác lập Chuyên án truy xét số 522O; đồng thời chỉ đạo lực 

 
4 Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022, đã tổ chức 1 

buổi họp dân tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các 

loại tội phạm với 154 lượt người tham gia. Tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết bảo đảm ANTT; 100% các 

bản, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2022. Huy động lực lượng 

Công an xã chính quy, Công an viên bán chuyên trách và Nhân dân tổ chức 24 lượt với 96 lượt người tham gia tuần 

tra, kiểm soát vũ trang phòng ngừa tội phạm tại địa bàn các xã, thị trấn, nhất là vào ban đêm. Thành lập mới 1 Câu 

lạc bộ phòng, chống tội phạm về ma túy tại bản Huổi Meo với 89 thành viên tham gia; đồng thời tiếp tục củng cố và 

duy trì hoạt động của 35 tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở.  

Tiếp nhận, xử lý 1 tin báo, đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền; 

phát hiện, bắt 2 vụ, 2 đối tượng; thu giữ 205,508 gam heroin và 9.038 viên ma túy tổng hợp (858,582g), 2 xe máy và 

2 điện thoại di động. Làm tốt công tác quản lý cư trú (đăng ký thường trú cho 4 hộ, 71 nhân khẩu; xóa đăng ký 

thường trú 6 hộ, 30 nhân khẩu; tách hộ 7 hộ, 26 nhân khẩu; đăng ký tạm trú 15 hộ, 63 nhân khẩu; điều chỉnh thông 

tin cư trú 5 hộ, 53 nhân khẩu; tiếp nhận thông báo lưu trú 3 trường hợp). Vận động Nhân dân giao nộp 3 khẩu súng 

tự chế. Lập hồ sơ đưa 1 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc; quản lý chặt chẽ 7 đối tượng tù tha, 21 đối tượng 

nghiện. Tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh 12 hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm các quy 

định về phòng cháy, chữa cháy. 
5 Trộm cắp tài sản 3 vụ, 3 bị can; Cố ý gây thương tích 1 vụ, 1 bị can; Hiếp dâm 1 vụ, 1 bị can; Giao cấu với người 

từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 1 vụ, 1 bị can; Giết người 01 vụ, 0 bị can; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1 vụ, 0 bị can. 
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lượng Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy phối hợp với Công an xã Nậm 

Nèn tập trung nắm tình hình các địa điểm giết mổ, tiêu thụ trâu và các điểm mua thịt 

trâu, bò để làm thịt sấy khô. Sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh, đã xác 

định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp 2 con trâu trên là Quàng Văn Oanh, SN 

1982, trú tại bản Xuân Tươi, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo. Ngày 17/5/2022, đã 

ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quàng Văn 

Oanh về tội Trộm cắp tài sản; thu giữ 1 con trâu, 1 ô tô và 17.500.000đ. 

+ Vi phạm hành chính về trật tự xã hội: Trong 6 tháng đầu năm 2022, phát 

hiện, bắt xử lý 11 vụ, 28 đối tượng vi phạm hành chính về trật tự xã hội (tăng 3 vụ, 
giảm 2 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 2021), phạt 47.250.000đ. 

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy: Công an huyện 

đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai lực lượng xuống 

các địa bàn, tuyến trọng điểm, tập trung triệt xóa các điểm phức tạp. Kết quả, trong 

6 tháng đầu năm 2021, đã phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 30 đối tượng về hành vi mua 

bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (số vụ bằng, giảm 2 đối tượng so 
với 6 tháng đầu năm 2021); xóa 2 điểm bán lẻ ma túy; thu giữ 5.108,029g heroin, 

33.462 viên MTTH (2.968,754g), 1,688g thuốc phiện, 80 cây thuốc phiện, 01 xe ô 

tô, 16 xe mô tô, 11 điện thoại di động và 17.318.000đ. 

Điển hình: Hồi 17h45’, ngày 14/02/2022, tại bản Sa Lông 1, xã Sa Lông, huyện 

Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Công an huyện Mường Chà chủ trì, phối hợp với Đội 

kiểm soát ma túy Cục Hải quan tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Sùng A Chua, 

SN 1996, trú tại bản Phà Só A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về 

hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 04 bánh heroin (1.418,291 gam). 

- Công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về kinh 
tế, môi trường: Phát hiện, xử lý 25 vụ, 23 đối tượng (tăng 17 vụ, 14 đối tượng so 

với 6 tháng đầu năm 2021), cụ thể: 

+ Về kinh tế: Phối hợp với các đơn vị phát hiện, lập biên bản vi phạm 8 vụ, 

6 đối tượng6 (tăng 6 vụ, 4 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 2021); đã bàn giao 4 

vụ, 2 đối tượng cho Đội QLTT số 4 xử lý theo quy định; ra quyết định xử lý VPHC 

4 vụ, 4 đối tượng kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, phạt 1.500.000đ. 

+ Về môi trường: Phát hiện, lập biên bản vi phạm 17 vụ, 17 đối tượng7 (tăng 11 

vụ, 10 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 2021); thu giữ 150 cá thể chim Chào mào, 

1,437m3 gỗ Chôm chôm và Giẻ giai hạt nhỏ gỗ tròn, 1 bộ kích điện. Ra quyết định xử 

lý vi phạm hành chính 15 vụ, 16 đối tượng; 1 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm 

chưa xử lý; đang củng cố hồ sơ xử lý 1 vụ, 1 đối tượng. Tổng số tiền phạt thu được nộp 

Ngân sách Nhà nước là 37.750.000đ; tiền bán tang vật tịch thu là 2.000.000đ. 

 
6 Không niêm yết giá hàng hóa 2 vụ, 2 đối tượng; Kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng 4 vụ, 4 đối tượng; 

Không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ liên quan 2 vụ (hàng vô chủ). 
7 Thiếu thủ tục, giấy tờ liên quán đến khai thác khoáng sản 1 vụ, 1 đối tượng; Khai thác khoáng sản không 

có thủ tục, giấy tờ 1 vụ, 1 đối tượng; Kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng 1 vụ, 1 đối tượng; Sử dụng 

kích điện để đánh bắt thủy sản 1 vụ, 2 đối tượng. Vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng 1 vụ, 1 đối tượng; Khai 

thác rừng trái pháp luật 1 vụ, 0 đối tượng; Phá rừng trái pháp luật 11 vụ, 11 đối tượng. 
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4.2. Công tác điều tra, thụ lý án: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã 

thụ lý điều tra 33 vụ, 34 bị can; trong đó: Án năm 2021 chuyển sang 3 vụ, 3 bị can; 

án 6 tháng đầu năm 2022 là 30 vụ, 30 bị can; phục hồi điều tra 1 bị can. Đã kết thúc 

điều tra chuyển VKSND huyện đề nghị truy tố 20 vụ, 22 bị can; chuyển đơn vị khác 

giải quyết theo thẩm quyền 3 vụ, 2 bị can; đang điều tra 10 vụ, 10 bị can. Công tác 

bắt, giam giữ, điều tra tội phạm được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 

- Công tác kiểm soát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: Tổng số vụ 

án Viện kiểm sát nhân dân huyện thụ lý là 20 vụ, 22 bị can, trong đó: Án cũ 0 vụ; 

án mới 20 vụ, 22 bị can. Viện kiểm sát nhân dân đã giải quyết 19 vụ, 21 bị can; 

đang giải quyết 01 vụ, 01 bị can. Các vụ án do Viện kiểm sát nhân dân truy tố đề 

đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội và không có trường hợp oan, sai. 

- Kết quả xét xử: Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 19 vụ, 21 bị cáo, trong 

đó: Án cũ 0 vụ; án mới 19 vụ, 21 bị cáo. Đã giải quyết, xét xử 16 vụ, 17 bị cáo; 

đang tiếp tục giải quyết 3 vụ, 4 bị cáo. Các vụ án được xét xử đảm bảo đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

5. Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội 

UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, mà nòng 

cốt là lực lượng Công an tập trung làm tốt công tác nắm, quản lý cư trú, quản lý các 

ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, triển 

khai thực hiện hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án Sản xuất, cấp, 

quản lý Căn cước công dân (CCCD) và Đề án 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 (gọi tắt là Đề án 06); đảm bảo trật tự an toàn giao thông và 

phòng cháy, chữa cháy; góp phần bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn. Cụ thể: 

- Công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện về ANTT: Tiếp tục làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý các 

ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT8. Trong 6 tháng đầu năm 

2022, đã phát hiện 3 hộ, 17 NK nhân khẩu di cư đi khỏi địa bàn, chưa xác định được 

nơi đến (giảm 1 hộ, 1 NK so với 6 tháng đầu năm 2021), nguyên nhân chủ yếu là do 

điều kiện kinh tế khó khăn, muốn đi tìm nơi có điều kiện sống tốt hơn. 

- Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 

công tác kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư; cập nhật, chỉnh sửa thông tin, thu thập 

bổ sung phiếu bảo đảm thông tin đúng, đủ, sạch, sống. Kết quả, đã thực hiện việc 

làm sạch dữ liệu và đồng bộ lên hệ thống tổng cộng 52.794 dữ liệu (đạt 100%), gửi 

yêu cầu xác minh tình trạng cư trú 384 phiếu CT10, tiếp nhận và trả lời 539/539 

 
8 - Công tác đăng ký, quản lý cư trú, TTHSHK: Đăng ký thường trú 117 hộ, 952NK; đăng ký tạm trú 116 

hộ, 531 NK; cấp giấy chuyển hộ khẩu 40 hộ, 246NK; xóa ĐKTT 45 hộ, 241 NK; cấp sổ hộ khẩu 308 quyển; cấp sổ 

tạm trú 87 quyển; khai báo tạm vắng 152NK; tiếp nhận thông báo lưu trú 309 TH. Kiểm tra cư trú 79 lượt.  

- Công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT: Quản lý 16 cơ sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT trên địa bàn (dịch vụ cầm đồ 3; lưu trú 5; Karaoke 1; khí 6; dịch vụ in 2; trong đó có 1 cơ sở 

kinh doanh 2 dịch vụ). Kết thúc, nộp lưu 1 hồ sơ (kinh doanh khí) do chuyển loại hình kinh doanh. Xây dựng kế 

hoạch, tiến hành kiểm tra 16 lượt các cơ cở, qua kiểm tra không có cơ sở nào vi phạm. 
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phiếu CT10 của các địa phương khác gửi đến; thông báo số định danh cá nhân cho 

100% công dân có mặt trên địa bàn. 

- Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân: Tiếp tục chỉ đạo Công an 

huyện tiến hành rà soát nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên để phục vụ việc thu nhận toàn bộ 

hồ sơ đối với số công dân trong độ tuổi; tiếp tục duy trì việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD 

lưu động tại các xã, thị trấn. Trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện thu nhận 2.138 hồ sơ 

cấp CCCD (cấp mới 1.865 hồ sơ, cấp đổi 129 hồ sơ, cấp lại 144 hồ sơ); tiếp nhận, trả 

3.535/3.535 CCCD cho công dân (đạt 100%). Tính từ khi triển khai Dự án đến nay, đã 

thu nhận tổng cộng 33.466 hồ sơ cấp CCCD (cấp mới 32.796 hồ sơ, cấp đổi 485 hồ sơ, 

cấp lại 185 hồ sơ); tiếp nhận, trả 30.808/30.808 CCCD cho công dân (đạt 100%). 

- Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Các cơ quan, đơn vị tiếp 

tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ; chỉ đạo làm tốt công tác rà soát, vận động quần chúng Nhân dân trên địa 

bàn. Kết quả, đã vận động Nhân dân các xã giao nộp 41 khẩu súng tự chế các loại9, 5 

nòng súng kíp, 3 hộp đạn chì, 2 bộ cò súng hơi PCP, 2 bình bơm súng hơi PCP. 

+ Đề án 06: UBND huyện đã chủ động ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND, 

ngày 11/3/2022 về triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo huyện gồm 12 đồng 

chí, đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Trưởng Công 

an huyện làm Phó Trưởng ban Thường trực; thành lập tổ giúp việc gồm 14 đồng chí, do 

đồng chí Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH làm tổ trưởng.  

Chỉ đạo UBND 12 xã, thị trấn thành lập 12 tổ công tác cấp xã với tổng số 

130 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm tổ trưởng; thành lập 

110 tổ công tác cấp bản thuộc 110/110 bản, tổ dân phố với tổng số 615 thành viên, 

do Trưởng bản hoặc Bí thư chi bộ làm tổ trưởng. 

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng và phát 60 lượt tin, bài trên đài 

phát thanh huyện; các xã, thị trấn thực hiện phát trên các loa phát thanh tại xã; đồng thời 

căn cứ đặc điểm địa bàn, thành phần dân tộc, đã chủ động dịch các bài tuyên truyền sang 

3 thứ tiếng là Mông, Thái, Khơ Mú để tuyên truyền sâu rộng đến đồng bào các dân 

tộc.Tổ chức trên 100 buổi họp dân để tuyên truyền lồng ghép các nội dung cơ bản và tiện 

ích của Đề án 06; tuyên truyền, hướng dẫn nhiệm vụ cơ bản của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp 

việc và các lực lượng chức năng trong thực hiện Đề án 06 đến các bản, tổ dân phố. 

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT10. Tiếp tục triển khai 

quyết liệt các kế hoạch, biện pháp bảo đảm TTATGT; tập trung tuần tra, kiểm soát, 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là đối với các hành vi là nguyên 

 
9 Súng kíp 19 khẩu, súng hơi cồn 20 khẩu, súng hơi PCP 2 khẩu. 
10 Tuyên truyền bằng loa phóng thanh 140 lượt; tổ chức cho 45 hộ gia đình ký cam kết bảo đảm TTATGT, 

TTCC. Nhắc nhở 1.138 lượt người kinh doanh buôn bán không lấn chiếm hành lang ATGT, 3.240 lượt lái xe chấp 

hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy trên tuyến Sông Đà, 

Nậm Mức, Trung Thu. 
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nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn. Tuần 

tra, kiểm soát 182 lượt; lập biên bản VPHC 380 trường hợp với 461 lỗi; ra quyết 

định xử phạt 637 trường hợp, phạt 441.050.000 đồng, tước giấy phép lái xe 13 

trường hợp (trong đó, xử lý 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt 42.500.000đ, 

tước giấy phép lái xe 10 trường hợp). 

- Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; xây dựng, triển khai kế hoạch, 

phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức 

năng làm tốt công tác kiểm tra an toàn đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC 

trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về 

công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn11. 

6. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm 

Để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm, phòng 

chống mua bán người. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện làm tốt công tác 

phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình với Công an huyện Mường 

Mày, tỉnh Phong Sa Ly (Lào) trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, 

phòng chống mua bán người, làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới 

Việt - Lào. Cử 3 đoàn công tác của Công an huyện sang huyện Mường Mày, tỉnh 

Phong Sa Ly (Lào) để xây dựng trụ sở cho Công an Lào tại các bản biên giới (đã 

hoàn thành xây dựng và bàn giao 4/4 nhà) và tiến hành nắm tình hình, xác minh, 

truy bắt các đối tượng truy nã. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống tội phạm; ban hành các văn bản, kế hoạch để chỉ đạo kịp thời các cơ quan, 

phòng, ban, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang huyện và UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện; huy động được sự tham gia tích cực của quần chúng Nhân dân 

vào công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện. Các lực lượng chức năng, 

trong đó, lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt tiếp tục triển khai thực hiện 

đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội 

phạm; công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao, không để xảy ra tội phạm rất 

nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; triệt xóa nhiều điểm phức tạp về ma túy; 

không để hình thành các điểm phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn. 

Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 

cơ sở cai nghiện bắt buộc tiếp tục đạt kết quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác phòng ngừa tội phạm. Thực hiện hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các 

vụ phạm tội có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện.  

 
11 Tiến hành tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ đối với 64 cơ sở thuộc diện quản lý về 

PCCC; phối hợp với Phòng PC07 Công an tỉnh kiểm tra 14 cơ sở thuộc diện Công an tỉnh quản lý. 
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Vai trò của các tổ chức đoàn thể được phát huy, các mô hình, điển hình tiên 

tiến được quan tâm phát triển nhân rộng, tạo khí thế trong phong trào thi đua toàn 

dân tham gia bảo vệ ANTQ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm 

ma túy còn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý người nghiện ngoài xã hội còn 

nhiều hạn chế, chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật do số đối tượng 

này gây ra vẫn còn nhiều. 

Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng đôi khi còn hạn chế; hiệu 

quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chưa cao; ý thức chấp hành pháp luật 

của quần chúng Nhân dân trong các lĩnh vực khai thác, bảo vệ rừng còn hạn chế; ý 

thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản của một bộ phận người dân chưa cao, dẫn đến 

đối tượng lợi dụng, hoạt động phạm tội. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương 

trình, Kế hoạch chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chỉ 

đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, đơn vị lực lượng vũ trang và UBND các 

xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật với nhiều nội dung và hình thức phong phú nhằm nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng Nhân dân, tập trung vào 

khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tiếp tục 

phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện hiệu 

quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. 

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an, 

Biên phòng trên địa bàn huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ 

động làm tốt công tác phòng ngừa, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp 

các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa 

người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm góp phần 

phòng ngừa, hạn chế các nguyên nhân phát sinh tội phạm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn 

các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh 

và của huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn nước ngoài đến 

thăm, làm việc trên địa bàn huyện. 

4. Phát huy hiệu quả trong hoạt động phối hợp điều tra, truy tố, xét xử; tập 

trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, giải quyết nhanh 

các vụ án, đưa ra xét xử lưu động các vụ án điểm để răn đe, phòng ngừa tội phạm. 

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý 

chặt chẽ về cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTTT; thực 

hiện hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai 

đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. 
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6. Duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt với huyện Mường Mày, 

tỉnh Phong Sa Ly (Lào) trong hợp tác quốc tế về đấu tranh, phòng, chống tội phạm. 

7. Chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng 

chiến đấu, chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh 

làm thất bại mọi nguy cơ, âm mưu, hoạt động làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND 

huyện trình kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XXI./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- TT. Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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