Trong nm 2017, Công an phng ã tham mu cho ng y, HND, UBND phng, phân công UBMT TQVN, oan phng, Hôi CCB, Hi LHPN, Hi
Nông dân, Ban BVDP trong công tac tiêp nhân, quan ly, giao duc ngi vi pham phap luât ti khu dân c; gp mt cá bit 25 trng hp trong ó
phat hiên 5 ôi tng s dung trai phep chât ma tuy a i trung tâm cai nghiên ; 20 ôi tng còn li ã rn e, giáo dc nhm ngn nga vic tip tc vi
phm pháp lut. Trong nm qua ã m 03 lp tuyên truyên tac hai vê ma tuy cho sô ôi tng vi pham trong diên quan ly. Qua quá trình qun
lý giáo dc, ã có 15/33 ngi vi phm pháp lut tin b, a i trung tâm cai nghiên 06 ngi, 03 ngi bt tu vê tôi mua ban ma tuy, chuyn c trú ni
khác 01 ngi và cha thât s tiên bô 08 ngi cn tip tc qun lý, giáo dc trong nm 2018.

Hình nh ti bui tng kt

nâng cao hiêu lc quan ly iêu hanh trong công tac quan ly Nha nc vê ANTT, ông thi phôi hp cht che vi UBMTTQVN phng, cac Hi
oan thê trong công tac phong nga, âu tranh chông tôi pham trong tinh hinh hiên nay, Ban Ch o phòng, chng ti phm, HIV/AIDS, t nn
xã hi và xây dng phong trào toàn dân bo v an ninh T quc phng ã công b Quyt nh a 32 i tng vào qun lý, giáo dc trong nm 2018 và
phân công cho UBMT TQVN, các Hi, oàn th qun lý, giáo dc các i tng. Trong thi gian qun lý, giáo dc Ban Ch o phòng, chng ti phm
ngh các n v cn có bin pháp h tr, qun lý, gp g theo nh k, lp h s công nhn tin b sau 12 tháng k t ngày công b Quyt nh./.
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