
Khối Nội chính huyện Giao Thủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

        Năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đồng chí Bí 

thư huyện ủy Phạm Quang Ái đề nghị các cơ quan trong khối tập trung phòng, 

chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo giữ 

vững an ninh trật tự. Quản lý chặt chẽ số thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ 

quân sự năm 2022 để bàn giao cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo hoàn thành 

100% chỉ tiêu giao quân. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành Luật 

nghĩa vụ quân sự. Duy trì thực hiện nghiêm hoạt động tại khu cách ly tập trung 

của huyện đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

        Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Nội chính, phòng chống tham 

nhũng và cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng 

chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Doãn 

Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị. 

 

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát 

biểu tại hội nghị 

         Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Quang Ái đánh giá cao những kết quả các 

cơ quan khối Nội chính huyện đạt được trong năm qua. Năm 2022 dự báo tình hình 

dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị các cơ quan trong khối tập trung 

phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo giữ vững 

an ninh trật tự. Quản lý chặt chẽ số thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 

2022 để bàn giao cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao 



quân. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự. Duy trì 

thực hiện nghiêm hoạt động tại khu cách ly tập trung của huyện đảm bảo sẵn sàng 

ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tiếp tục thực hiện công tác 

phòng, ngừa đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển 

Quất Lâm, quyết liệt giải tỏa các ki-ốt. Nâng cao hoạt động của các cơ quan tố tụng 

trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật.  

        Trong năm Thường trực huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các 

cơ quan khối Nội chính, các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện chủ 

động phối hợp thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách 

tư pháp. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia được đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh 

chính trị nội bộ. Năm 2021 có 129 lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân các cấp đề 

nghị các nội dung liên quan đến hậu thanh tra, tố cáo nội bộ, tranh chấp đất đai. Quản 

lý chặt người nước ngoài về địa phương, không để người nước ngoài hoạt động trái 

mục đích nhập cảnh, xâm phạm an ninh quốc gia và vi phạm pháp luật. Tăng cường 

công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Lực 

lượng công an huyện, các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát mật phục ban 

đêm tại các khu vực giáp ranh, địa bàn trọng điểm góp phần đảm bảo giữ vững an 

toàn xã hội. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính 

quyền chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương nhất là 

các khu cách ly, phong tỏa. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định phòng, 

chống dịch, đã khởi tố 1 vụ bằng 1 bị can về tội làm lây lan dịch bệnh. Tình hình 

phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện được kiềm chế, năm 2021 đã xảy ra 25 vụ, 

không xảy ra tội phạm có tổ chức, băng nhóm nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng gây án. 

Công an huyện đã xác lập và phá 4 chuyên án hình sự đấu tranh tội phạm trộm cắp tài 

sản, tội phạm hoạt động tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản, triệt xóa 2 băng nhóm hình 

sự, xử lý hành chính 115 vụ bằng 152 đối tượng hình sự, lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi 

cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa 15 đối tượng vào diện giáo dục tại xã, thị trấn về hình sự. 

Công an huyện phối hợp với các lực lượng bắt, khởi tố 65 vụ bằng 69 bị can về tội 

phạm ma túy, bắt khởi tố 4 vụ với 4 bị can về hành vi buôn bán vận chuyển, tàng trữ 

pháo nổ thu giữ hơn 45 kg pháo, xử lý hành chính 24 vụ bằng 25 đối tượng tàng trữ, 

đốt pháo. Tình hình tai nạn, va chạm giao thông được kiềm chế, trong năm xảy ra 16 

vụ với 9 người chết, 5 người bị thương. Đã giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm 

tại thị trấn Quất Lâm, giải tỏa được 19/113 ki ốt tại khu du lịch biển Quất Lâm theo 

chỉ đạo của tỉnh. Công tác quân sự quốc phòng địa phương, thực hiện nghiêm chế độ 

trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021 an toàn, đúng 

luật. Duy trì và đảm bảo an toàn khu cách ly tập trung. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự 

huyện triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đến nay đã 

có 379 thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe. Phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng 

Ba Lạt, Quất Lâm làm tốt công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới biển, 



chống nhập cảnh trái phép qua đường biển. Tình hình chủ quyền, an ninh vùng biển 

được đảm bảo vững chắc. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong năm đã thực hành 

quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 135 vụ với 182 bị can. Đối với 

công tác xét xử, Tòa án nhân dân huyện thụ lý giải quyết 434 vụ, việc. Công tác thi 

hành án dân sự đã thụ lý 680 việc. Công tác phòng, chống tham nhũng UBND huyện 

tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường 

công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh 

công tác cải cách hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công 

vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước và của đội ngũ cán bộ công chức, viên 

chức. Cơ quan tư pháp tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác 

phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và 

kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác truy tố, xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 
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