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Hà Giang, ngày        tháng 3 năm 2023 

 
 

Kính gửi:  

- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố. 

 

 
Trước Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu 

Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ 

Việt Nam tỉnh Hà Giang tổng hợp báo cáo tình hình dư luận, nguyện vọng của cử 

tri  gửi đến Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Báo cáo tổng hợp nội dung cử tri kiến nghị "Chính phủ và cơ quan chức 

năng cần xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật và có giải pháp căn cơ 

đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo cuộc sống yên 

bình cho Nhân dân". 

Ngày 13/3/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang nhận 

được Văn bản số 541/BCA-V01 ngày 03/3/2023 của Bộ Công an “V/v trả lời 

kiến nghị cử tri tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV”. 

Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Hà Giang thông báo kết quả trả lời 

kiến nghị cử tri của Bộ Công an (phô tô kèm theo văn bản này), gửi đến Ban 

Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; Thường trực HĐND, UBND, 

UBMTTQ các huyện, thành phố để thông báo cho cử tri được biết./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các vị ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Công an tỉnh; 

- LĐ, CV phòng CTQH, CTHĐND; 

-TTTT-CB, VPUBND tỉnh (đăng tải 

trên Trang TTĐTĐBND); 

- Lưu: VT. 

 

TM.ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

Lý Thị Lan 
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BQ  CONG AN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phtIc 

S:3'!4 /BCA-VO1 HàNi, ngày03 tháng (3 nàm 2023 

V/v trã 1&i kin nghi cUa 
cir tn ti K' h9p bat thung 

VAN PHONG DOAN DA1 ishdj i QH khoã XV 
vA HDND TNH  HA GIANG 

KInh gi:ri: Doàn Dai  biu Quc hi tinh Ha Giang 

ng an then dugc kin nghj cüa ci tn tinh Ha Giang do Ban Dan 
ban Thi.thng viI Quôc hi chuyên den theo Cong van s 21/BDN 
023, ni dung nhu sau: 

I A So  

01 N  Ngay:..4/c5 
Chuyêrr BC 

So' và k hiêu  H'Yc' UY 

"Kiê'n nghj có giái pháp can cci ddy mgnh cong tác dá'u tranh phOng cMng 
tQiphgm d dam báo cuc sing bInh yen cho Nhán dan" Kiên nghj so 12). 

B Cong an trà Ru nhu sau: 

Trong thñ gian qua, 1irc luçmg Cong an nhân dan dã tham miru vâi Dàng, 
Nba nrnyc, cp üy, chInh quyn các cp chi do, buy dng sirc mnh tong hqp 
cüa ca h thng chInh trj và toàn xâ hi trong cong tác phông, chOng ti phm, 
lien tçic trin khai nhiu cao dim tn cOng trân áp ti phm, các chucmg trInh, 
k hoch, bin pháp phông ngra, du tranh chông ti phm dt dirge kêt qua tIch 
cue (Nám 2022, t5i phgm v trt tr xâ h2i  giám 6,69% sO' vzi - theo mOc thai gian 
báo cáo cia Quc h5z). NhIn thng th chung, hot dng cüa các loi ti phtm dâ 
dugc kim ch& các vii an gay brc xüc dir luan  dêu dirge khãn trtxcing diêu tra lam 
rO, hoit dng cüa ti phm có t chire, bang nhóm ti phm dâ dirge day lüi 
không con cOng khai, trng trgn nhu trrnc. 

Tuy nhiên, tInh hInh tOi  phim con din bin phüc ttp, nht là các tti phm 
lien quan dn s0 hU'u tài san nhu trm cap, cuOp giQLt, cuOng dot, Era dão chim 
doat tài san, tôi phm có t chirc, ti phm trong thanh, thiu niên, ti phm do 
nguyen nhân xã hOi,  ti phm s1r diing cong ngh cao, ti phm ye ma tüy... 

B Cong an dã chü dng nhn din, dir báo dánh giá tInh hInh, xây dirng 
các chuong trinh, kê hoch, buy dng dông b các içrc luqng, triên khai thrc hin 
quyêt lit các giài pháp nhám huung dn miic tiêu lam giâm ti phim mt each 
ben vQ'ng, tr9ng tam là các giâi pháp: 

1. Tham miru vói cp üy, chInh quyn các dja phucung thirc hin có hiu 
qua Chi thj sO 48-CT/TW ngày 22-10-2010 cüa B ChInh tnj v tang cuông sir 
lath dao  cüa Dâng dôi vi cOng tác phOng, chông ti phm trong tInh hInh mth 
(theo tinh than Kêt lun sO 13-KL/TW ngây 16-8-2021 cza Bç5 ChInh trj); Chi 
thj so 36-CT/TTW ngày 16-8-20 19 cüa Bô ChInh trj ye tang cuO'ng, nâng cao 
hiu qua cOng tác phOng, chOng và kim soát ma tiiy; các Chuo'ng trinh, Chin 
1ugc quOc gia phOng, chOng ti phm cUa ChInh phü qua do gop phn phát buy 
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sirc manh  tang hqp cüa ca h thng chInh trj trong phông ngüa, du tranh chtng 
ti phm tai  tmg dja bàn. 

2. Tang cuing cong tác phông ngüa ti phm, kt hçp chit chë giüa phông 
ngfxa xâ hOi  và phông ngi'ra nghip vii. EMy minh cong tác tuyên tmyn nâng cao 
nhn thirc pháp 1ut cho ngithi dan, nht là các phtrang thüc, thu do.n cUa ti phm 
lien quan don ti phm c? bac,  11'ra dào chiêm dot tài san, "tin dyng den", cho vay 
lâi näng, dôi no thuO... gi(ip ngui. dan earth giác, chU dng phông ngüa, tIch C%TC to 
giác ti phm. Phôi hçp v9i các ngành, doàn th tang cithng cOng tác quàri l, giáo 
dc con em trong gia dInh, thanh thiêu niOn, hc sinh, sinh viOn không phm ti và 
t nn xã hi. Th%rc hin có hiu qua cOng tác quàn 1, giáo diic ctOi tLrcYng tti dja 
bàn ca s, nhât là quãn l ngithi sir diing trái phép cht ma tuy, nguii nghin ma 
tüy tai  dja bàn co sâ, gop phn phông ngi.'ra ti phim. 

3. Chü dng trin khai các bin pháp nghip vi nm chc tInh hInh di 
tuçYng, dja bàn, kjp thii phát hin, diOu tra xu l các 1o,i ti pham. Tip tic trin 
khai các kO hoach theo chuyOn dO dâu tranh vói các bang nhóm ti phm có t 
chirc; ti phm liOn quan dOn Era dâo chim dot tài san, "tin dyng den"; ti 
phm, vi phm pháp 1ut trong thanh thiu niên; tOi  phm mua ban, 4n chuyn 
trai phep ma tuy trOn cac tuyOn, dia ban trong thOrn, tôi pham six dung vu khi, 
4t lieu n gay an; nhóm ti phm chiOm doat tài san (cizOp, cuop git, trm cp 
tài san...)... Trong do, gn trách nhim cUa ng1.ri dmg du Cong an các dan vj, 
dja phuong dôi vôi tInh hInh xãy ra tai  dja bàn, nai nào d xày ra tInh hInh phIrc 
ttp thI nguOi dung dâu phài chju trách nhim vi lãnh dao cap trOn. 

4. Nâng cao hiu qua quàn 1 Nhà nithc v an ninh trt tir trên các lTnh virc, 
nht là quãn 1 cix trü; qüàn l vu khI, 4t lieu nO, cOng cii h trq; quãn 1 ngành, 
ngh du tu kinh doanh có diu kin v an ninh, trt tgr; quãn 1 an ninh m1ng... 
Phi hçrp tang cithng tun tra nhân dan, phát hin, giãi quyOt kjp thri mâu thun 
trong ni b nhân dan, phông ngra, ngän chtn phát sinh ti phtm, vi phm pháp 
1ut. Tang cu0ng khai thác, 1rng diing các thành tru khoa hc k5 thi4t, chuyên dôi 
s; chuyn di trng thai các mt cong tác ti'r "truyn thong" sang "hin dai"  vào 
cOng tác phông ngüa, du tranh có hiu qua vvi ti phm. Nghiên ciru, khai thac 
các phn mm, üng diving trOn nn tang Co sâ d 1iu quôc gia ye dan cix phiic vçi 
quân 1 xä hi, quàn 1 nghip v, phOng, chng ti phrn. 

5. Phát huy vai trO cüa hrc luçing Cong an cp xä trong phOng ngl'ra, du 
tranh chng tOi  phm. Tp trung chi dao,  hung dn COng an cap xä thirc hin 
cac bin pháp nghip vii nm chic tInh hInh dja bàn; thirc hin có hiu qua thâm 
quyên tiêp nhn, kiêm tra xác minh so b tin báo ye ti pham theo quy djnh cüa 
Lut sua dM, b sung mt s diu cüa Bô lu.t T6 titng hInh narn 2021, gop phân 
giài quy& ngay tü du nhüng v.n dO mâi phát sinh, khOng dO ti phm din ra 
phuc tap. 

6. Mi rng hçip tác quc t trong du tranh phOng, chng ti phm; k k& 
cac hip djnh tuong trg tu phap trong linh vçrc hInh sr, dn d ti phm giüa 
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Vit Nam vi các nuâc trên th giói, tao  ca so' pháp 1, co ch phi hçp nâng 
cao hiu qua phOng, chông các loai ti pham có t chirc xuyên quc gia, ti 
phm Co yêu to nilâc ngoài. Thrc hin các cam kêt quc t ma Vit Nam k kt 
hoc tham gia ye phOng, chông ti phrn, tranh thu các nguôn tài trçi quc t v 
tãi chInh, khoa h9c, k thut phitc v11 phOng ng11a, diu tra, xo' 1 ti phm 

7. Chi tr9ng cong tác xây d%rng Dâng, xây dirng 1c  hrcng Cong an nhân 
dan theo tinh than Nghj quyêt s 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 B ChInh trj v 
"Dy math  xây  dvng  1ixc lucing CAND thçrc s1r trong sach,  vCrng  math,  chinh 
quy, tinh nhu, hin dai,  clap irng yêu cu nhim v11 trong tInh hInh mOi îê xây 
dirng ctuçc di ngU can b vüa giOi v nghip vi và kin thüc v cong ngh trong 
phOng ng11a, du tranh ti pham. Dng thôi, chü dng phOng ngra, phát hin, kjp 
tho'i ngän ch.n, kiên quyêt xi1 1 nghiêm minh mci tru?mg hqp vi pham, thiêu 
trách nhim, "bào kê", lam ãnh hithng dn uy tin, hInh ãnh cüa hrc hxçmg Cong 
an nhân dan. 

B Cong an trân trong gi:ri dn Doàn Dai  biu Quc hi tinh Ha Giag d 
trâ 1o'i cir tn.!. 

Noinhin: 
- Nhii trên; 
- Uy ban ThuOng vi Quc hi; 
- B tru&ng Bô Cong an; 
- BO trumg, Chü nhim VPCP; 
- Tong Thi.r k' QH, ChO nhirn VPQH; 
- Ban Dan nguyen, UBTVQH; 
- Vu Ni chInh và Viii III, VPCP; 
- CO2, CAT Ha Giang; 
- Luu: VT, VOl (P3). 
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