Sáng ngày 31/12, Công an qun (CAQ) Ng Hành Sn t chc Hi ngh tng kt công tác nm 2020 và trin
khai chng trình công tác 2021.
Theo báo cáo, trong nm 2020, Ban Ch huy Công an qun ã ch o các n v nghip v tng cng và nâng
cao hiu qu công tác chuyên môn, nghip v. Trong nm, các lc lng thuc CAQ ã t chc 1.373 lt kim tra
các c s kinh doanh lu trú, qua ó lp biên bn x lý 117 c s vi phm, phát hin 09 ngi nc ngoài hot ng trái
mc ích nhp cnh, phát hin 10 v vi 41 ngi nc ngoài nhp cnh trái phép.
c bit, trong thi gian din ra dch bnh Covid- 19, CAQ ã phi hp vi các ngành, n v liên quan iu tra, xác
minh rà soát din F0, F1, F2 tin hành các bc cách ly theo quy nh, huy ng hàng ngàn lt CBCS tham
gia m bo ANTT ti im cách ly phòng, chng dch Covid -19. Trin khai lc lng cht chn ti 03 im ca ngõ ra
vào thành ph, ã dng kim tra 54.696 lt phng tin, kim tra sc khe, ghi t khai y t 86.182 lt ngi, qua ó
phát hin nhiu trng hp st, ho a i cách ly tp trung và khám sc khe ti các TTYT.
c bit, trên lnh vc m bo trt t an toàn xã hi, c quan Cnh sát iu tra công an qun ã th lý iu tra 53 v, ã iu
tra làm rõ 41/53 v phm pháp hình s, bt gi 90 i tng, iu tra m rng 25 v khác, khám phá án t 84,6%,
trong ó có 2 v trng án git ngi. i vi ti phm ma túy, Công an qun ã xác lp các chuyên án u tranh, qua
ó ã iu tra phát hin 30 v, hn 40 i tng tàng tr, mua bán, trái phép cht ma túy, phát hin 218 i tng s dng
trái phép cht ma túy.
Nm 2021, Công an qun Ng Hành Sm t ra các ch tiêu c th: quyt tâm không phát sinh "im nóng" v
ANTT; không hình thành và tn ti các bng, nhóm ti phm hot ng có t chc, hot ng theo kiu "xã hi en";
không có t im phc tp v t nn c bc, mi dâm, ma túy. Phn u iu tra khám phá án hình s t t 75% n 90%, ti
phm rt nghiêm trng và c bit nghiêm trng iu tra khám phá t t 95% n 100%. Tip tc kim ch tai nn giao
thông, m bo trt t ô th, phn u gim tai nn giao thông trên c 3 tiêu chí,…Trc mt, thc hin tt các t cao im
tn công, trn áp ti phm, bo v tuyt i an toàn i hi i biu toàn quc ln th XIII ca ng; m bo ANTT trong dp Tt
Nguyên án Tân Su; t chc có hiu qu hot ng tun tra ca lc lng 8394.
Dp này, có 4 tp th và 26 cá nhân c tuyên dng, khen thng trong công tác nm 2020.
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