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UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     XÃ CẨM MỸ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Số: 717/BC-UBND                             Cẩm Mỹ, ngày 24  tháng 12  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2021 

TRIỂN KHAI PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 

 

    Năm 2021 thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã Cẩm Mỹ khóa 36 

và các kế hoạch của cấp trên về công tác phát triển kinh tế -  xã hội ,đảm bảo QP-AN 

xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn xã. Được sự 

quan tâm chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, HĐND-UBND, sự nỗ lực của toàn Đảng, 

toàn dân đã ra sức thi đua sản xuất, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những khó 

khăn để hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ và vượt mức kế hoạch Nhà nước trên tất cả các 

lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng – An ninh, phát huy những thành quả đã 

đạt được trong năm qua và nêu lên những tồn tại, từ đó rút ra được những bài học kinh 

nghiệm trong việc, lãnh đạo chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng -  An ninh. 

                                   

PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2021 

 

  A. VỀ QUÂN SỰ- QUỐC PHÒNG: 

  1. Công tác tham mƣu lãnh đạo chỉ đạo: 

  Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, 

mệnh lệnh, thực hiện nhiệm vụ QS của các cấp trên các mặt công tác. Chủ động ra Nghị 

quyết chuyên đề, Chỉ thị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS – QP, đôn đốc ngành lập kế 

hoạch, triển khai tổ chức thực hiện nhiện vụ Quân sự năm 2021 sát với tình hình thực tế 

của địa phương. Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

quân sự quốc phòng năm 2021. Ký kết với các ban ngành đoàn thể về phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ QS – QP năm 2021. Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, 

hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang về nhiệm vụ QS- QP của QK 4, tỉnh, huyện và 

nhiệm vụ của địa phương. 

   2. Công tác thực hiện nhiệm vụ QS-QP 

   Công tác SSCĐ: Luôn được duy trì thường xuyên trong các dịp lễ, tết đặc biệt là 

bảo vệ thành công thời gian diễn ra Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-

2026, thường xuyên trao đổi bám nắm tình hình cơ sở từ thôn xóm thông qua các đ/c 

thôn đội trưởng để kịp thời nắm bắt tình hình và kịp thời đề đạt với cấp uỷ Đảng, chính 
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quyền địa phương để giải quyết các vụ việc ở cơ sở. Làm tốt công tác xây dựng kế 

hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tim 

kiếm, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống dịch bệnh Covid 19 và duy trì 

chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh.                                                                      

Hệ thống văn kiện và các kế hoạch,giáo án đầy đủ, được bổ sung, điều chỉnh để 

phù hợp với thực tế của địa phương, hàng tháng, hàng quý ghi chép sổ sách đăng ký 

theo dõi  đầy đủ. 

  Công tác xây dựng lực lƣợng: Lực lượng cán bộ thôn đội trưởng được cũng cố 

kiện toàn, lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu vầu nhiệm vụ. Luôn được quan tâm 

chỉ đạo để bảo đảm về quân số biên chế theo quy định của trên cụ thể: 

  - Cán bộ ban CHQS xã: 4 đ/c 

  - Lực lượng dân quân rộng rãi năm 2021 là: 820 đ/c  

  - Lực lượng dân quân cơ động: 28 đ/c 

  - Lực lượng dân quân Binh chủng 18 đ/c: tổ Trinh sát 3 đ/c, Y tế 3 đ/c; Công binh 

: 3 đ/c; Thông tin: 3 đ/c; Phòng hóa: 3 đ/c; Phòng không: 3đ/c 

  - Lực lượng chiến đấu tại chỗ: 24 đ/c 

  -  Lực lượng nòng cốt: 70 đ/c. 

  Công tác động viên tuyển quân: 

  - Công tác động viên: 

 + Lực lượng dự bị động viên: - Sỹ quan 10 đ/c, hạ sỹ quan 10 đ/c được biên chế 

vào các đơn vị dự bị động viên, giữ chức vụ chỉ huy. Có   đ/c dự bị hạng 1 được biên 

chế vào các đơn vị dự bị động viên. Lực lượng DBĐV hạng 1 = 98 đ/c; DBĐV hạng 2 

= 299 đ/c. 

 - Về phương tiện kỷ thuật có   phương tiện ( xe ô tô trọng tải 2,5 tấn = 19 xe, máy 

xúc = 4 cái). 

 - Nữ chuyên môn kỷ thuật cần cho quân đội là 3 đ/c. 

 - Tổ chức đăng ký NVQS cho nam công dân nằm trong độ tuổi 17 năm 2021 có 

43 công dân. 

 - Rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 có 176 công dân. 

 - Phát lệnh gọi 48 công dân khám sơ tuyển 

 Kết quả 35 công dân trúng tuyển tại xã. Ban CHQS lập danh sách 21 công dân 

khám tuyển tại huyện, 17 đ/c trúng tuyển trong đó 12 đ/c lên đường nhập ngũ. Đạt 

200% đón nhận 8 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về. Tổ chức gặp mặt tặng quà cho 

thanh niên lên đường nhập ngũ và công dân hoàn thành NVQS trở về địa phương một 

cách đầy đủ và chu đáo. 

   Công tác huấn luyện. 

  - Trong huấn luyện và hội thao trong năm đã tổ chức huấn luyện lực lượng dân 

quân năm thứ nhất thời gian 15 ngày tại cụm quân số 16 đ/c tham gia tại xã Cẩm Thạch 
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kết quả 100% đạt yêu cầu; 75% đạt khá giỏi. Lực lượng năm thứ 2 - 4 huấn luyện và hội 

thao kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó 75-80% là khá giỏi, thời gian 12 ngày. Lực 

lượng tại chỗ 7 ngày 24 đ/c. Lực lượng quân binh chủng 12 đ/c 12 ngày. Tổ chức đăng 

cai hội thao thành công, đạt giải nhì toàn cụm. Đảm bảo an toàn về con người và vũ khí 

trang bị. 

 - Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp theo Nghị định 74 ( nay là nghị định 133 

của Chính phủ ). Ban CHQS xã thường xuyên phối hợp với công an, kiểm lâm, các ban 

ngành, đoàn thể trong thực hiện các hoạt động ở địa phương; trực sẵn sàng chiến đấu, 

PCTT – TKCN, tham gia phòng chống dịch bệnh, trực PCCCR bảo đảm an toàn. 

 Công tác chính sách hậu phƣơng Quân đội, hậu cần, kỹ thuật 

Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công. Điều tra rà soát 

chính sách người có công được thực hiện nghiêm túc theo QĐ 62/CP, QĐ 49/CP đến 

nay đã có 312/321 đối tượng đã được hưởng chế độ. Hoàn thiện hồ sơ, khảo sát, tìm 

kiếm, vẽ bản đồ liệt sĩ hi sinh an táng ban đầu tại địa phương.Thường xuyên quan tâm 

các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà nhân các ngày lễ. 

Các chính sách an sinh xã hội thực hiện khá tốt, chế độ cho các đối tượng hưởng  chính 

sách xã hội được bảo đảm. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, 

tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và các đối 

tượng chính sách khác. Tập trung giải quyết các chính sách hiện hành, các chế độ tồn 

đọng sau chiến tranh được nhân dân đồng tình. 

 Ban chỉ huy quân sự xã đã xây dựng kế hoạch hậu cần kỹ thuật đảm bảo cho việc 

thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thực hiện nghiêm chỉ thỉ 33 của Bộ tổng tham 

mưu về quản lý, sử dụng vũ  khí trang bị đảm bảo đúng quy định của cấp trên đảm bảo 

an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. 

Tiếp tục triển  khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 về quản lý thu hồi vũ 

khí vật liệu nổ trên địa bàn.. 

 Công tác giáo dục QPAN 

Năm 2021 đã tổ chức mở một lớp cập nhật kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 với 

93 đ/c tham gia. Lồng ghép các chương trình sinh hoạt, tuyên truyền các chủ trương  

chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đặc biệt là luật NVQS, luật DQTV, pháp lệnh 

DBĐV, các chỉ thị nghị quyết, văn bản hướng dẫn của trên. Xây dựng các kế hoạch, 

phương án, nắm chắc tình hình, chủ động sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống xảy 

ra,... 

Tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật nhà nước; nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, Đảng viên, LLVT và 

nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức,phong cách Hồ 

Chí Minh theo Chỉ Thị số 03 của bộ chính trị. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị 
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quyết các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa 

bàn. 

      Tham gia Hội thi pháp luật DQTV do BCQS huyện Cẩm Xuyên tổ chức. Kết quả 

đạt giải nhất toàn huyện. 

       Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước 

mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc.  

     

PHẦN THỨ II 

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIỮ GÌN ANTT - TTATXH TRONG NĂM 2021 

 

1. Về tình hình địa bàn.  

  - Là một địa bàn có diện tích rộng nhiều điểm giáp ranh với các xã, huyện; 

Tuyến đường Quốc lộ 8C đi qua, có đại thủy nông Kẻ Gỗ hàng năm về ngày lễ, tết 

lượng khách ở các nơi về tham quan ngày càng đông. Với những đặc điểm trên, phần 

nào thuận lợi trong phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, song chứa đựng nhiều 

tiềm ẩn cho các loại tội phạm hoạt động cũng như các tệ nạn xã hội khác, trộm cắp tài 

sản công dân, khai thác tài nguyên trái phép, Tình trạng vi phạm luật lệ giao thông, lấn 

chiếm hành lang đường giao thông còn diển ra. 

 2. Công tác quản lý hành chính trên địa bàn:  

    Hiện nay trên địa bàn xã có 1827 hộ với  hơn 6820 nhân khẩu trong đó có 55 hộ 

190 nhân khẩu theo đạo thiên chúa giáo. Công an đã tổ chức triển khai thực hiện 2 đề án 

của Bộ Công an về Dữ liêu Quốc gia về dân cư và sản xuất cấp thẻ căn cước công dân. 

Trong năm qua đã huy động lực lượng để thu thập sửu sai dữ liệu phục vụ cấp căn cước 

công dân cho nhân dân trên địa bàn xã. 

Thực hiện 2 đề án về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Cấp CCCD; đăng ký, 

quản lý cư trú theo thẩm quyền của Công an xã. Giải quyết 1825 TTHC các loại, cấp 

các loại giấy tờ cho dân theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp nhận, kiểm tra, giải 

quyết đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng của công dân. Báo cáo 

Công an cấp trên về tình hình, số lượng nhân khẩu là người nước ngoài cư trú trên địa 

bàn. Phối hợp với Ban tư pháp giải quyết các vấn đề khiếu nại tố cáo và sửa sai hồ sơ 

CCCD cho công dân.  

    Làm thủ tục sửa sai 2380 trường hợp phục vụ cấp căn cước cho nhân dân  

3. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giải quyết các vụ việc và các 

mặt công tác khác. 

       Với nổ lực phấn đấu của Ban Công an xã, sự chỉ đạo trực tiếp của TT Đảng uỷ - 

UBND và phối hợp với UBMT Tổ quốc các Ban nghành đoàn thể, đặc biệt sự quan tâm 

của Lãnh đạo chỉ đạo về nghiệp vụ của Công an huyện Cẩm Xuyên. Ban Công an xã đã 
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hoàn thành tốt một số nhiệm vụ đặt ra đầu năm về đảm bảo An ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội góp phần ổn định tình hình, cũng như phát triển về mọi mặt của xã nhà. 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm triển khai; Thường xuyên tham 

mưu chủ trương, kế hoạch, biện pháp kịp thời và đúng đắn về thực hiện nhiệm vụ công 

tác An ninh năm 2021; Kế hoạch đảm bảo ANTT năm 2021 của UBND; Chương trình 

kế hoạch công tác năm của Ban Công an xã; Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm và bảo 

vệ tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Kế hoạch vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ - 

Công cụ hỗ trợ; Kế hoạch bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; đảm bảo ANTT trong dịp nghĩ lễ 30/4 -01/5 và 02/9 ; Các kế hoạch về công 

tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn.  

      Năm 2021 xẩy ra trên địa bàn xã là 17 vụ việc trong đó xử lý 13 vụ 20 đối 

tượngvề: Đánh bạc, sử dụng trái phép các chất ma túy; Khai thác tài nguyên; Về vệ sinh 

an toàn thực phẩm; các hành vi vi phạm về chống dịch Covod-19; Phối hợp với các đội 

nghiệp vụ Công an huyện điều tra khởi tố hình sự 2 vụ về Trộm cắp tài sản và gian lận 

bảo hiểm.  

Thường xuyên gọi hỏi kiểm danh,kiểm diện các đối tượng theo quy định của pháp 

luật.nhằm góp phần ổn định tình hình trên địa bàn. Trên địa bàn hiện có 03 đối tượng 

đang thi hành án tù treo và  80 đối tượng tù tha. 

        Ban công an xã, lập kế hoạch tuần tra vào các giờ cao điểm, bảo vệ đường điện của 

nhà nước gồm 7 trục đường dây tải điện 500kv, 

 Duy trì mô hình “Tổ liên gia tự quản”; “Mô hình CAMERA an ninh” trên địa bàn 

xã,với 16 mắt được lắp đặt trên các tuyến đường chính và đơn vị thôn xóm bước đầu 

phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.  

  III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - 

AN NINH. 

   Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế trong lĩnh 

vực QP- AN đó là: 

     1. Về Quốc phòng: 

- Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể 

đôi khi chưa kịp thời. 

- Trình độ nhận thức của một số cán bộ và lực lượng dân quân tự vệ không đồng 

đều, trách nhiệm chưa cao dẫn đến công tác đăng kí quản lý LLDQ trong độ tuổi còn 

chưa chặt chẽ.thường xuyên biến động 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuyên truyền còn hạn chế  

- Do tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp nên việc tuyển chọn gọi công 

dân nhập ngũ còn gặp nhiều khó khăn.  

2. Về lĩnh vực An Ninh: 
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  Năm 2021 mặc dù phụ cấp của CAV đã thay đổi nhưng vẩn còn thấp chưa đảm 

bảo phục vụ xăng xe để tham gia tuần tra và chống dịch, nên phần nào các hoạt động 

của Ban công an gặp nhiều khó khăn.  

   Một số ít thôn xóm, cộng đồng dân cư chưa đủ mạnh, chưa khơi dậy được tính tự 

giác cao trong việc tố giác tội phạm còn ngại va chạm, sợ thù hằn mà chưa phát huy hết 

tính tích cực trong việc phòng chống các loại tội phạm. 

   Một số đ/c Công an viên tham mưu xử lý vụ việc còn thiếu sáng tạo và tính tự 

giác còn chưa, chưa nhiệt huyết trong công việc, ngại va chạm. 

    Bên cạnh đó một số mô hình mô hình hầu như không hoạt động tổ an nin mặc 

dầu đã có thành lập nhưng chưa hoạt động hiệu quả, sự phối kết hợp giữa các Ban 

nghành với Ban Công an đâu đó hiệu quả còn thấp chủ yếu đang còn nặng về hình thức. 

  * Nhận xét đánh giá 

      Năm 2021 trên địa bàn tỉnh cũng như một số địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã có 

những diển biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động và các phần tủ xấu đã lôi kéo, 

kích động quần chúng nhân dân biểu tình, khiếu kiện đông người, chống lại các chính 

sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đáng chú ý là một số đối tượng truyền đạo trái 

phép, hành nghề mê tín dị đoan, thông qua đền bù sự cố môi trường, tình hình các tai, tệ 

nạn diển biến phức tạp; lợi dụng đại dịch Covid-19 để gây mất ổn định ANTT trên địa 

bàn. Cẩm Mỹ là địa bàn ráp ranh, ráp giới với nhiều xã có nhiều cơ quan đóng trên địa 

bàn mặc dù phần nào thuận lợi về phát triển kinh tế song tiểm ẩn nhiều cho các loại tội 

phạm ở ngoài xâm nhập vào, song được sự quan tâm của Công an huyện Cẩm Xuyên, 

Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên, các đ/c phụ trách địa bàn và sự nổ lực cảu Ban 

quân sự , Ban công an. Nên nhiệm vụ QPAN xã nhà đã đạt được nhiều thành quả đáng 

ghi nhận, góp phần vào giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự ATXH tạo điều 

kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội xã nhà phát triển. 

    IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QP – AN NĂM 2022 

    A. Về Quốc phòng: 

    1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu 

sắc Nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, làm cho cán bộ, 

Đảng viên, chiến sỹ và nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện về 

nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022 của địa phương.  

   2. Nắm chắc tình hình, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, duy trì chế độ 

trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, thủ 

đoạn “diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định 

chính trị, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy chính quyền xử lý 

kịp thời mọi tình huống, không bị động, không bất ngờ. Xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh 
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các kế hoạch, tổ chức luyện tập thành thạo các phương án chiến đấu, phòng chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh.  

   3. Tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huấn luyện, hội thao năm 2022 

đạt kết quả tốt. 

   4. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ đủ chỉ tiêu, 

số lượng, chất lượng và đón nhận quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ trở về 

địa phương. 

  5. Tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện quân sự trong 

toàn lực lượng dân quân tự vệ và cán bộ, Đảng viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

cho các đối tượng chưa được bồi dưỡng. 

 6. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; lực lượng, 

phương tiện kỹ thuật dự bị động viên, giao quân đạt chỉ tiêu và chất lượng tốt, làm nòng 

cốt cho toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự địa phương.  

   7. Phối hợp với lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể và nhân dân bảo vệ 

Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ các công trình 

trọng điểm của Nhà nước và địa phương. Tích cực tham gia lao động sản xuất, phát 

động phong trào thi đua yêu nước, yêu quê hương, giáo dục và tuyên truyền Luật Nghĩa 

vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ. Đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời đối với 

các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng 

của lực lượng vũ trang quân sự. Giữ vững và phát huy danh hiệu Anh hùng lực lượng 

vũ trang trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước được Đảng và Nhà nước phong tặng-. 

   B. Về lĩnh vực giữ gìn ANTT – TTATXH 

- Tham mưu với Cấp uỷ Đảng – UBND – UBMTTQ để củng cố, xây dựng kiện 

toàn lại các tổ an ninh tự quản nhằm đảm hoạt động có hiệu quả trong năm 2022. 

- Thực hiện tốt tiêu chí 19 xây dựng nông thôn mới về đảm bảo ANTT – ATXH 

trên địạ bàn. 

    - Tiếp tục triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp công tác luôn nắm chắc 

tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự, nhất là các tội phạm hoạt động ổ 

nhóm để có biện pháp phát hiện đấu tranh, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc xẩy 

ra trên địa bàn. 

 - Phân loại, quản lý các đối tượng về ma túy; tù, tập trung cải tạo tha về, các đối 

tượng án treo, đối tương quản lý nghiệp vụ, các loại đối tượng có tiền án, tiền sự tại địa 

phương. Nắm chắc tình hình theo dõi hoạt động tôn giáo, tà đạo. 

   - Tiền hành rà soát các đối tượng phục vụ việc triển khai các kế hoạch đề ra.. 

   - Triển khai kế hoạch tuần tra đảm bảo ANTT- TT ATXH đấu tranh với tội phạm 

và các vi phạm pháp luật về pháo trong dịp trước, trong và sau tết nguyên đán đảm bảo 

nhân dân vui xuân đón tết được bình yên. 
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 Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh năm 2021. Phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022. Phát huy những thành tích, kết quả đạt được, khắc phục 

những mặt còn tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng  - An ninh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

2022./. 

       Nơi nhận:                                                       T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- BCHQ S-CA huyện;                                                                                           CHỦ TỊCH 

- BCHQS- Ban CA xã; 

- Lưu VT, CA,QS. 

     

                                                                  

                                                                                          Hà Huy Hùng    
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