
 

 

 

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, vi phạm pháp luật và xây dựng 

phong trào TDBVANTQ 06 tháng đầu năm 2021 

------------- 

 

Căn cứ Công văn số 644/BCĐ-CAT, ngày 12/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ tỉnh Trà Vinh“V/v sơ kết tình hình, kết quả thực hiện công tác PCMT 6 

tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2021”; 

Căn cứ Công văn 582/CAT-PTM, ngày 04/5/2021 của Ban Giám đốc Công 

an tỉnh “V/v chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa X”; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm, 

vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào TDBVANTQ 6 tháng đầu năm 2021, 

cụ thể sau: 

1. Tình hình tư tưởng thanh niên 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên Trà 

Vinh ổn định, sống có lý tưởng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành 

tốt pháp luật của Nhà nước; xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây 

dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc; tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức 

Đoàn, Hội phát động với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Cán bộ, đoàn viên, 

hội viên, thanh niên còn quan tâm theo dõi tình hình diễn biến, tác hại cũng như 

cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đoàn viên, thanh niên khối học sinh 

quan tâm đến công tác tuyển sinh năm 2021 của các trường cũng như việc thi 

tuyển đại học, cao đẳng năm 2021. 

 Đặc biệt quan tâm và thường xuyên cập nhật thông tin về Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả các phiên họp của chương trình 

kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV và kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội, 

Thủ tưởng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ 

nhiệm kỳ 2016-2021; Thường xuyên cập nhật thông tin chính thống về bầu cử 

đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

2. Công tác chỉ đạo, triển khai 

Tỉnh đoàn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 360-KH/TĐTN-BTG, 

ngày 05/4/2021 về việc “Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng 

phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021” triển khai đến các huyện, thị, 

thành đoàn và đoàn trực thuộc. 

BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -BC/TĐTN-BTG 

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2021 
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Theo đó, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc phối hợp với các 

ngành chức năng xây dựng các văn bản phối hợp, triển khai các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, ma túy trong thanh 

thiếu niên với nhiều kết quả thiết thực.  

3. Công tác tuyên truyền 

Các cấp bộ đoàn tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị 

quyết lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 

42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 

cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; tuyên truyền phương châm hành động của 

Tỉnh ủy năm 2021 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Đột phá, Phát triển”; 

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương năm 2021; về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,…kết quả đã tổ 

chức được 1.067  cuộc, có 69.352 lượt cán bộ, đoàn, hội viên tham gia; qua đó 

phát 11.450 tài liệu tuyên truyền. 

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự 

hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi: được các cấp bộ đoàn tổ chức thực hiện 

hiệu quả thông qua các chương trình, hoạt động nhân các ngày kỷ niệm của đất 

nước, của Đảng, của Đoàn, với các hình thức tổ chức đa dạng như: sinh hoạt 

dưới cờ đầu tuần trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 

và các cơ quan chuyên trách của Đoàn, họp mặt nói chuyện truyền thống, hành 

trình về nguồn, đến với các địa chỉ đỏ, thông qua các buổi sinh hoạt lệ chi 

đoàn........ Kết quả tổ chức chung được 560 cuộc, thu hút trên 29.268 lượt đoàn, 

hội viên, thanh niên tham gia; qua đó tổ chức thăm, tặng 2.600 phần quà cho gia 

đình chính sách, người già neo đơn và đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó 

khăn, trị giá trên 1,3 tỷ đồng. 

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống 

và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong thanh niên 

Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn trường Đại học Trà Vinh đăng cai tổ chức phiên 

t a giả định cấp tỉnh nh m tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ph ng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ph ng, chống ma t y cho đoàn viên thanh niên, 

thu h t trên 500 đoàn viên, thanh niên tham dự.  

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền trong đoàn, hội viên về 

pháp luật của Nhà nước trong đó ch  trọng Luật Trẻ em, Luật Giao thông đường 

bộ, Luật an ninh mạng, Luật nghĩa vụ quân sự, Bộ Luật hình sự, Luật phòng 

chống ma túy… kết quả đã tổ chức chung được 486 cuộc có 27.652 lượt đoàn 

viên, hội viên tham dự.  
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Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức 57 hoạt động tuyên 

truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và ma túy, thu hút 12.664 ĐVTN và 

người dân tham gia. Tiểu biểu như: Đoàn trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội 

thi Tuổi trẻ Đại học Trà Vinh với pháp luật với sự tham gia của hơn 600 lượt 

ĐVTN Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội 

phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong đợt Tết Nguyên Đán tại trường Đại học Trà 

Vinh, Cao đẳng nghề, THPT dân tộc nội tr , trường Cao đẳng y tế, trường 

THCS Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, phát 500 tờ gấp tuyên truyền pháp 

luật, tín dụng đen, trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy, công nghệ cao. Tuyên 

truyền 25 ảnh và 04 bài viết có liên quan đến ANTT, ATGT và công tác Quản lý 

xuất nhập cảnh tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh. Tuyên truyền 

Luật giao thông trực quan trên hệ thống tivi tại Phòng Cảnh sát giao thông, lưu 

động tại các trường học, chợ, khu công nghiệp. Huyện đoàn Duyên Hải tổ chức 

hoạt động chuyên đề về tuyên truyền pháp luật, bạo lực học đường 02 cuộc, thu 

h t trên 350 ĐVTN tham gia; phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng 

chống tội phạm được 6 cuộc thu h t trên 240 ĐVTN và người dân tham gia. 

Huyện đoàn Trà C  tổ chức 01 cuộc tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma 

túy có trên 500 cán bộ, ĐVTN tham dự. 

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống 

tội phạm, ma túy trong 6 tháng đầu năm được 561 cuộc đến 82.696 lượt ĐVTN, 

học sinh, sinh viên và người dân. Các cơ sở Đoàn duy trì có hiệu quả hoạt động 

của Đội TN xung kích tình nguyện phối hợp lực lượng chức năng tuần tra canh 

gác về đêm được 685 cuộc có 9.932 lượt đoàn viên tham gia tuần tra, qua đó đã 

góp phần giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập rây rối mất an ninh trật tự về 

đêm trên địa bàn. Phối hợp các ngành chức năng tổ chức cảm hóa, giáo dục 98 

thanh thiếu nhiên chậm tiến. 

 5. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 

Các cấp bộ đoàn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới. Lực lượng cốt cán chính trị được củng có, kịp thời nắm bắt, phản ánh 

và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên. Phối hợp tổ 

chức hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển 

nghĩa vụ quân sự. 

Các đợt tình nguyện cao điểm như “Xuân tình nguyện”,“Xuân biên giới, 

Tết hải đảo”, “Tháng thanh niên”, được các cấp bộ đoàn thực hiện hiệu quả với 

nhiều công trình, phần việc thiết thực như: xây dựng mới 43 căn nhà nhân ái, tổ 

chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 2.865 suất cho bệnh nhân nghèo; 

vận động ĐVTN hiến 1.749 đơn vị máu; vận động mạnh thường quân tổ chức 

thăm, tặng 2.600 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo 

đơn; duy trì mô hình và tổ chức “Bữa cơm yêu thương” cho 355 cụ già neo đơn. 

Tổng kinh phí thực hiện các công trình, phần việc trong 6 tháng đầu năm trên 10 

tỷ đồng. Đặc biệt trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các 

cấp bộ đoàn đã vận động và hướng dẫn đoàn viên thanh niên, người dân thực 



4 

 

 

 

hiện nghiêm túc yêu cầu 5k, 9k của các ngành chuyên môn, phối hợp tổ chức 

tuyên truyền, phát trên 7.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch, cấp phát 

trên 17.000 khẩu trang y tế miễn phí cho đoàn viên, thanh niên và người dân. 

Các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, đặc 

biệt là tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền về phong trào “3 

không” được các cấp bộ đoàn ch  trọng thực hiện, qua đó các cấp bộ đoàn tổ 

chức 662 cuộc tuyên truyền trong thanh thiếu niên, có 35.868 ĐVTN, học sinh 

tham gia. 

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

phạm pháp luật và xây dựng phong trào TDBVANTQ 6 tháng đầu năm 2021. 

 

 

Nơi nhận:    
- Ban Tuyên giáo TWĐ; 

- Ban Công tác thiếu nhi TWĐ; 

- BDV Tỉnh ủy; 

- BTG Tỉnh ủy; 

- Ph ng tham mưu CAT; 

- TT TĐ; 

- Lưu VT, BTG.        

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Trần Trí Cường 
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