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Phụ lục
THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “VÌ AN NINH TỔ QUỐC”
(Kèm theo Công văn số 732/SNV-TĐKT ngày 05/4/2022 của Sở Nội vụ)
1. Công an huyện Tháp Mười
Trong quí I năm 2022, Công an huyện Tháp Mười đạt một số thành tích
nổi bật sau:
- Hình ảnh nổi bật của Công an huyện Tháp Mười trong quý I năm 2022.
- Tiến hành rà soát, tổ chức, phối hợp các ngành tuyên truyền phổ biến kiến
thức pháp luật, nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, góp
phần định hướng dư luận và nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành
pháp luật.
- Qua công tác nắm tình hình phát hiện, mời làm việc 01 vụ - 01 đối tượng
thực hiện hành vi chạy xe máy rồ ga, bốc đầu, gây tiếng ồn tại cơ quan nhà
nước; 01 đương sự đặt mua hung khí qua mạng xã hội.
- Phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền Việt
Nam đồng giả”, tại xã Mỹ Hòa, Tang vật thu giữ gồm: 01 máy in màu, 02 gram
giấy chưa qua sử dụng, hơn 60 tờ giấy A4 đã in hình ảnh tiền Việt Nam Đồng
loại 5.000đ, 1.777 tờ tiền Việt Nam Đồng loại 5.000đ, cùng nhiều tang vật khác
có liên qua. Đã chuyển Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.
- Phát hiện, bắt 06 vụ - 10 đối tượng phạm pháp về hình sự. Đã điều tra,
khám phá được 05/06 vụ, đạt 83,3%, ra quyết định khởi tố 02 vụ - 02 bị can, các
vụ còn lại đang điều tra, truy xét đối tượng để xử lý.
- Bắt quả tang 02 vụ - 03 đối tượng phạm pháp về ma túy, gồm: 01 vụ
“Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại thị trấn Mỹ An; 01 vụ “Mua bán trái phép
chất ma túy” tại thị trấn Mỹ An. Tang vật tạm giữ: 4,429 gram ma túy, cùng một
số tang vật khác có liên quan. Đã ra quyết định khởi tố 02 vụ - 03 bị can.
- Phát hiện 04 vụ - 05 đối tượng phạm pháp về kinh tế - môi trường. Tang
vật tạm giữ: 02 máy Kobe, 02 phà, 01ghe gỗ, 01 máy KIA 25, 01 Dynamo, 01
lưới đánh cá. Đã ra quyết định xử phạt VPHC 01 vụ - 02 đối tượng, với số tiền
phạt là 15 triệu đồng, giao Công an xã xử lý 02 vụ và đang tiếp tục xác minh vụ
còn lại.
- Triệt xóa 04 vụ - 28 đối tượng (02 TTN, giảm; 01 vụ, 46 đối tượng so với
cùng kỳ năm 2021). Tang vật gồm: 14 con gà, 04 bộ bài tây, 49 xe mô tô, 18 điện
thoại di động, trên 137 triệu đồng, cùng nhiều tang vật khác.
Phối hợp Công an xã tiến hành kiểm tra và tuyên truyền cho các tiểu
thương không mua bán pháo trái phép, đã cho 537 tiểu thương viết cam kết
không mua bán các loại pháo và đồ chơi trẻ em bị cấm.
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- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ,
nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, hết lòng hết sức vì nhân dân
mà phục vụ, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao, đặc biệt là không có trường hợp cán bộ chiến sĩ có đơn thư,
khiếu nại, phản ánh về tinh thần, thái độ làm việc, khi tiếp xúc với nhân dân.
2. Công an thành phố Sa Đéc
a) Công tác đảm bảo an ninh chính trị:
- Vô hiệu hóa 03 đối tượng không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Quản
lý chặt 72 lượt người nước ngoài đến tạm trú trên địa bàn. Kiểm danh, kiểm diện
số đối tượng chính trị nổi, đối tượng khiếu kiện vượt cấp, không để đi
Tỉnh,Trung ương gây mất an ninh trật tự. Vận động, giải quyết ổn thỏa 01 vụ
treo băng ron đòi nợ. Mời làm việc và cho cam kết 03 đối tượng phát ấn phẩm,
đăng tải tuyên truyền trái phép Pháp luân công.
- Đảm bảo an toàn an ninh trật tự (ANTT) các Lễ hội diễn ra trên địa bàn.
b) Công tác phòng ngừa tội phạm:
- Gọi hỏi, cho cam kết không VPPL 373 lượt đối tượng nổi về hình sự,
kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.
- Kiểm tra 66 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Nhắc nhở 278
trường hợp bày bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Giải tán 195 nhóm 1.269 đối
tượng tụ tập đêm khuya và 47 điểm có biểu hiện hoạt động tệ nạn xã hội có
khoảng 429 đối tượng.
c) Công tác tấn công trấn áp tội phạm:
- Điều tra khám phá 05 vụ 09 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; xác
lập chuyên án 0222T; mở rộng chuyên án 0821T bắt thêm 02 đối tượng thừa
nhận thực hiện 09 vụ trộm chó bằng súng điện trên địa bàn.
- Triệt xóa bắt 22 tụ điểm TNXH bắt 89 đối tượng. Giải tán 64 điểm
chuẩn bị đánh bạc có khoảng 515 đối tượng.
- Bắt 03 vụ 03 đối tượng tàng trữ trái phép 6,912g ma túy.
- Bắt 06 vụ 06 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, an
toàn thực phẩm.
d) Công tác điều tra, khám phá án và tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội
phạm, công tác truy nã:
- Công tác điều tra, khám phá án thực hiện theo đúng quy định của pháp
luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tiếp nhận thụ lý 29 tin báo, tố
giác tội phạm của công dân; giải quyết 11 tin.
- Tổ chức khám nghiệm hiện trường và dựng hiện trường 51 vụ việc, phát
hiện, thu lượm 100% dấu vết, vật chứng, công cụ, phương tiện… đạt theo chỉ
tiêu đề ra. Đã hoàn thành 100% hồ sơ, bản ảnh khám nghiệm hiện trường và
dựng hiện trường, kịp thời phục vụ công tác điều tra, xử lý.
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- Hỗ trợ PC04 - Công an Tỉnh thi hành lệnh bắt khẩn cấp 01 đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
đ) Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội:
- Đảm bảo 100% dữ liệu dân cư được thu nhận“đúng, đủ, sạch, sống”.
Lập biên bản 07 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện vi phạm, cho cam
kết nhắc nhở 12 cơ sở; phát hiện, thu hồi 01 thanh kiếm tự chế, 06 dao tự chế, 01
côn nhị khúc, 01 mũi chỉa 03 chia bằng ống tiếp sắt, đồng thời xử phạt 06 đối
tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ với số tiền 40.000.000đ.
- TTKS lập biên bản 235 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Mời,
tuyên truyền cá biệt 49 lượt thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, cho
cam kết không tham gia tụ tập sử dụng chất kích thích, đua xe trái phép. Tai nạn giao
thông đường bộ, đường thủy: Không xảy ra (kiềm chế).
- Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) 9.022 cơ sở kinh doanh
và hộ gia đình. Kiểm tra an toàn PCCC được 25 cơ sở, chợ; kiến nghị 06 cơ sở
khắc phục các thiếu sót về PCCC.
e) Công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và tái hòa nhập cộng đồng:
Hiện quản lý 42 trường hợp vay vốn số tiền 1.300.000 đồng. Bảo vệ an toàn
ANTT 08 phiên tòa hình sự, 02 phiên họp cai nghiện.
3. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp
- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động phối hợp
với Công an các đơn vị, địa phương ra quân thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số
155/KH-C02-P1 ngày 06/12/2021; Điện số 139/ĐK:HT ngày 16/12/2021 của Cục
Cảnh sát hình sự và Kế hoạch số 252/KH-CAT-PV01 ngày 08/12/2021 của Công
an Tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên toàn Tỉnh. Tham mưu Ban Giám đốc
Công an Tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các chuyên đề về phòng, chống tội
phạm hình sự, tệ nạn xã hội; rà soát, đánh giá sát tình hình và đề ra những giải
pháp thực hiện hiệu quả. Trong quí, đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ như PX03, PV05 xây dựng 8 phóng sự phát thanh và phóng sự truyền
hình về phòng ngừa tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội trước trong và sau tết Nguyên
đán 2022; Phối hợp với lực lượng hình sự địa phương phát 1.794 tờ rơi phòng,
chống tội phạm và phát thanh 2 lượt/1 ngày về phòng ngừa, cảnh giác trộm, cướp
giật trước, trong và sau tết; chiếu phim tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ
nạn xã hội (TNXH) ở các nơi tiếp công dân, nơi đăng ký xe 2 buổi/1 ngày. Qua
đó, người dân cung cấp 279 tin có liên quan tội phạm, TNXH, góp phần phòng
ngừa tội phạm đạt hiệu quả. Ngoài ra, công tác phòng ngừa xã hội luôn được
Đảng uỷ và Ban Lãnh đạo quan tâm chỉ đạo thực hiện, kết quả trong đợt cao điểm
đơn vị đã viết 14 tin bài về đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, các phương
thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường xuyên xảy ra trong dịp Tết để
tuyên tuyền cho người dân biết phòng ngừa tội phạm xảy ra.
Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, đơn vị đã chủ
động phối hợp, thực hiện nhịp nhàng với lực lượng hình sự Công an địa phương
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thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản góp phần đẩy nhanh công tác
điều tra, khám phá các vụ án đã xảy ra. Kết quả đã kiềm chế được tội phạm hình
sự, lực lượng Cảnh sát hình sự đã điều tra khám phá 65 vụ đạt tỷ lệ 97,01% và
bắt 98 đối, thu hồi 262 triệu đồng trao trả cho người dân. Ngoài ra tham gia bảo
vệ an toàn các điểm tham quan vui Xuân của người dân ở địa bàn 3 cụm thành
phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và thành phố Hồng Ngự. Đồng thời, hỗ trợ
PC04 xác minh truy bắt truy bắt các đối tượng chuyên án 1021T. Kết quả bắt 02
đối tượng bàn giao cho Phòng PC04 tiếp tục điều tra. Lực lượng Cảnh sát hình
sự toàn tỉnh triệt xóa 145 vụ (tăng 104 vụ so với liền kề, tăng 08 vụ so với cùng
kỳ), bắt 902 đối tượng (tăng 603 đối tượng so với cùng kỳ, giảm 194 đối tượng).
Tạm giữ: 02 xe ô tô, 544 xe mô tô, 326 ĐTDĐ và số tiền 2.072269.000 đồng.
Trong đó, PC02 chủ trì triệt xóa 10 vụ, bắt 103 đối tượng. Đã giao Công an địa
phương khởi tố 1 vụ, 2 đối tượng còn lại xử phạt hành chính. Ngoài ra, đẩy đuổi
22 điểm tệ nạn xã hội. Lực lượng hình sự toàn tỉnh đã bắt, vận động đầu thú 11
đối tượng (bắt 09 đối tượng, trong đó Công an Bình Định bắt cho Tháp Mười 01
đối tượng), vận động 02 đối tượng. Trong đó, phòng PC02 đã vận động đầu thú
01 đối tượng và bắt hộ 07 đối tượng truy nã và vận động 01 đối tượng cho Công
an huyện và một số tỉnh (bắt 07 đối tượng, vận động đầu thú 01).
Trong công tác phối hợp đơn vị còn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tuần tra,
kiểm soát được 21 lượt với 52 CBCS tham gia. Kết quả xử lý 54 trường hợp vi
phạm an toàn giao thông; nhắc nhỡ 06 trường hợp; phát hiện 02 trường hợp 06
đối tượng trộm cắp tài sản, có mang theo 02 bình xịt hơi cay; 01 trường hợp tàng
trữ công cụ hỗ trợ và giải tán 07 nhóm 35 đối tượng tụ tập đêm khuya, giao địa
phương xử lý theo thẩm quyền; phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự Công an cấp
huyện giải tán 64 tụ điểm TNXH, khoảng 898 đối tượng; Mời cảm hóa giáo dục
211 đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha về, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
trong danh sách quản lý. Kết quả đã làm ổn định tình hình tại địa phương và được
một số địa phương đến học tập kinh nghiệm. Những việc làm của đơn vị trong
thời gian qua đã góp phần đem lại niềm tin và xây dựng hình ảnh đẹp người chiến
sĩ Công an trong lòng nhân dân.
4. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thành Lên, Trưởng Công an thành phố
Cao Lãnh
Là người đứng đầu một đơn vị, Đại tá Nguyễn Thành Lên luôn nêu cao
phẩm chất, không ngừng học tập, tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng; đổi mới
công tác lãnh đạo, chỉ huy để nâng cao hiệu quả các mặt công tác; chú trọng công
tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh
nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; phát huy vai trò
gương mẫu đi đầu của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy trong cải tiến lề lối làm việc, cải
cách hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân. Thường xuyên làm tốt công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo
đức, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đặc biệt là luôn quan tâm, chăm lo cho cán bộ,
chiến sĩ, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong công việc và cuộc sống để cán bộ,
chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
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Với địa bàn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Đồng Tháp,
có thể nói thành phố Cao Lãnh hội tụ đủ các điều kiện để phát triển kinh tế - xã
hội về mọi mặt, vì vậy cũng là điều kiện làm phát sinh các loại tội phạm và tệ
nạn xã hội.
Qua nghiên cứu tình hình địa bàn, đối tượng, làm rõ phương thức, thủ
đoạn của các loại tội phạm, Đại tá Nguyễn Thành Lên đã chỉ đạo quyết liệt các
giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, khám phá
án xảy ra ở địa phương.
Kết quả nổi bật qua 02 tháng thực hiện đợt cao điểm, toàn lực lượng Công
an Thành phố hoàn thành đạt và vượt 32/33 chỉ tiêu (đạt 16 chỉ tiêu, vượt 16 chỉ
tiêu). Điều tra, khám phá 09/09 vụ phạm pháp hình sự; thu giữ 49.610.000đ tiền
Việt Nam và 03 xe mô tô.
Những kết quả điển hình:
- Thời điểm cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên địa bàn thành phố
Cao Lãnh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm nóng xe mô tô gây dư
luận xấu trong nhân dân. Đại tá Nguyễn Thành Lên đã nhanh chóng chỉ đạo lực
lượng cảnh sát hình sự và Công an xã, phường nghiên cứu, áp dụng linh hoạt các
biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến, phương thức phạm tội để có biện pháp
và đối sách nghiệp vụ phù hợp, khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp tài
sản xảy ra, nhằm ổn định tình hình, đảm bảo một mùa xuân bình yên, hạnh phúc
cho nhân dân.
- Khi phân tích, trao đổi, xác minh thông tin cho thấy rất khó khăn cho lực
lượng chức năng vì hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng rất tinh vi, chuyên
nghiệp. Sau khi tính toán, cân nhắc Đại tá Nguyễn Thành Lên đã chỉ đạo, phân
công, bố trí lực lượng theo nhiều phương án, hình thức khác nhau làm cho đối
tượng không thể phán đoán, đối phó… Vì vậy, giữa tháng 01/2022, Công an
thành phố đã nhanh chóng bắt giữ 02 nhóm đối tượng thực hiện các hành vi
trộm cắp tài sản thời gian qua, cụ thể ngày 17/01/2022, điều tra, bắt giữ đối
tượng Lương Thanh Nghĩa, sinh năm 1992, ngụ khóm 3, Phường 6, thành phố
Cao Lãnh, có hành vi trộm cắp 01 xe SH mode tại khóm 3, Phường 6, thành phố
Cao Lãnh và lúc 20 giờ 30 phút, ngày 25/01/2022 bắt quả tang nhóm đối tượng
Lê Văn Ngọc Hải, sinh năm 2001, ngụ ấp An Lợi, xã An Bình A, thành phố
Hồng Ngự và Nguyễn Thị Thu Duyên, sinh năm 2001, ngụ khóm 2, phường An
Lạc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đang có hành vi trộm cắp tài sản xe
mô tô nhãn hiệu Honda tại Công viên Văn Miếu, qua làm việc 02 đối tượng còn
thừa nhận thêm 01 vụ trộm xe mô tô nhãn hiệu Angela vào lúc 19 giờ 30 phút,
ngày 25/01/2022 tại cùng địa điểm.
Ngoài ra, công tác lãnh, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống các hành vi vi
phạm pháp luật về kinh tế, ma túy trên tinh thần khám phá nhanh, quyết liệt, qua
đó đã bắt 06 vụ 06 đối tượng vi phạm pháp luật kinh tế; 03 vụ 04 đối tượng có
hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, các vụ việc đều được xử lý theo quy định
của pháp luật. Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đường bộ, phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến trọng điểm, nơi tập trung
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đông người được đồng chí chỉ đạo thực hiện thường xuyên, lực lượng chức năng
đã xử phạt vi phạm hành chính 145 trường hợp. Công tác triệt xóa tệ nạn xã hội
cũng được đẩy mạnh, qua đó triệt xóa 14 vụ 82 đối tượng, thu giữ tang vật 09 bộ
bài tây 52 lá, 16 cặp cựa sắt, 62 cuộn băng keo, 19 con gà trống đá, 18 điện thoại
di động, tiền thu giữ trên người các đối tượng 209.365.0000đ.
Các loại tội phạm với phương thức hoạt động mới liên tục xuất hiện, nếu
không có sự quyết liệt, dự báo, đi trước, đón đầu thì công tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm có thể rơi vào tình thế bị động, không kịp thời, thiếu hiệu quả;
cách đánh giá khoa học, nắm bắt kịp thời tình hình thực tiễn, có tư duy đúng, đề
ra kế hoạch, phương án cụ thể và chuẩn bị tốt nguồn lực cán bộ đã giúp tình
hình ANTT ở địa bàn thành phố Cao Lãnh luôn giữ vững ổn định.
Với những chiến công trên, Công an Thành phố Cao Lãnh đã được Chủ
tịch UBND thành phố Cao Lãnh gặp gỡ gửi thư khen và động viên cán bộ, chiến
sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy nói riêng và toàn thể
cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nói chung. Đặc biệt, tập thể Công an thành
phố Cao Lãnh được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen qua tổng kết đợt cao
điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán Nhâm
Dần 2022 trên địa bàn tỉnh.
5. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Mộng Cầm, Phó Trưởng phòng
Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp
- Với vai trò Phó Trưởng phòng phụ trách trinh sát đã cùng Ban lãnh đạo
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ với các đơn vị
nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố nắm tình hình địa bàn, đối tượng…
Qua đó lên danh sách số đối tượng nổi về ma túy trên địa bàn tỉnh để chủ động
lập kế hoạch đấu tranh, triệt xóa, không để phức tạp.
Kết quả trong quý 1/2022, đơn vị đã phát hiện đấu tranh bắt giữ 04 vụ, 32
đối tượng có hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy; phối hợp Công an
các huyện, thành phố phát hiện, bắt giữ 23 vụ, 55 đối tượng phạm tội về ma túy.
Thu giữ 144,5001gram ma túy tổng hợp, 02 gram heroin, 06 xe mô tô, 44 điện
thoại di động, 68.204.000 đồng và một số tang vật có liên quan.
Những điển hình trong kết quả đạt được:
Qua thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh
sát đã xác định điểm Karaoke 276, thuộc ấp Nhơn Quới, xã Vĩnh Thạnh, huyện
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có biểu hiện nghi vấn hoạt động có liên quan đến ma
túy. Vào lúc 22 giờ 45 phút, ngày 20/12/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy đã chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã
hội, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Lấp Vò thực hiện kế hoạch triệt
xóa tụ điểm này. Kết quả, phát hiện bắt quả tang 26 đối tượng có hành vi tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 0,169 gam MDMA, 28 điện thoại di
động, trên 50.000.000 đồng tiền Việt Nam và một số tang vật khác có liên quan.
Qua kiểm tra test nhanh chất ma túy phát hiện 22 đối tượng dương tính với ma
túy (trong đó có 01 đối tượng dương tính với Covid-19). Quá trình điều tra mở
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rộng vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố
04 bị can về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái
phép chất ma túy.
Việc triệt phá điểm Karaoke này đã trực tiếp cảnh báo, ngăn chặn tình
trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các Cơ sở kinh
doanh có điều kiện về an ninh trật tự như karaoke, nhà trọ, khách sạn… nhất là
thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
- Về công tác chuyên môn, Thượng tá Nguyễn Thị Mộng Cầm đã tham
mưu và cùng với Ban lãnh đạo tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, nhất là
hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng
lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và phong trào thi
đua "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội". Cùng với cán bộ
chiến sĩ trong đơn vị và vận động mạnh thường quân ủng hộ 10 triệu đồng,
trao 10 phần quà cho 10 gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19 ở xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, hoạt động này đã góp phần tạo được
hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân./.

