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THÔNG BÁO
Tình hình trật tự, xã hội tháng 3/2020

1. Tình hình trật tự, xã hội trên điạ bàn tỉnh
Trong tháng 3, trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tăng 06
vụ so với tháng 02/2020); hậu quả: làm một người chết, bị thương 03 người, thiệt hại
tài sản khoảng 200 triệu đồng, trong đó xảy ra 01 vụ giết người.
- Nổi lên trong tháng là tội phạm trộm cắp tài sản, nguyên nhân chủ yếu lợi
dụng sự sơ hở, mất cảnh giác, chủ quan của người dân trong việc quản lý tài sản để
trộm cắp; tội phạm cố ý gây thương tích, giết người do nguyên nhân xã hội từ những
mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt. Điển hình: Khoảng 21h ngày 10/3/2020, Pinăng
Cường (sinh năm 1999), trú tại thôn Tà Lọt, Phước Hòa, Bác Ái, đã dùng dao đâm
vào bụng của Pinăng Trung (sinh năm 1999) trú tại thôn Ma Hoa, Phước Đại, Bác
Ái; hậu quả: Cường chết trên đường cấp cứu; nguyên nhân do mẫu thuẫn trong sinh
hoạt từ trước.
- Tội phạm, tệ nạn ma tuý: Tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ và số
đối tượng, tập trung ở địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các địa bàn
giáp ranh; các đối tượng lợi dụng các quán karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ, các điểm vui
chơi tại các clup để mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy.
- Tai nạn giao thông đường bộ: trong tháng xảy ra 10 vụ, làm chết 4 người, bị
thương 11 người, thiệt hại tài sản 11.000.000đ (giảm 01 vụ; giảm 01 người chết,
giảm 02 người bị thương so với tháng 02/2020). Trong đó: Tai nạn nghiêm trọng
xảy ra 04 vụ, làm chết 04 người chết; va chạm giao thông xảy ra 04 vụ, làm bị
thương 11 người. Nguyên nhân: do người dân chuyển hướng đột ngột; lùi xe, tránh
vượt không đảm bảo an toàn, không chú ý quan sát, tránh vượt.
- Cháy, nổ: Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 01 vụ, thiệt hại 01 chiếc xe ô tô
fortune BKS 60A- 415.48, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Nguyên nhân
đang được các cơ quan chức năng điều tra (so với tháng 02 không tăng, giảm).
2. Tình hình trật tự xã hội trên điạ huyện
- Trên địa bàn huyê ̣n Thuận Bắc, tháng 3/2020 phạm pháp hình sự: không xảy
ra (so với 02/2020 không tăng, giảm).
- Tai nạn và va chạm giao thông: Không xảy ra (so với tháng 02/2020 giảm 03
vụ, thiệt hại tài sản giảm 8.500.000 đồng).
- Tội phạm, tệ nạn cờ bạc: nổi lên tình hình các đối tượng lợi dụng những nơi ít
người qua lại hoặc đêm khuya để tổ chức đánh bạc. Trong tháng, lực lượng Công an
đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc trái phép gồm 09 đối
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tượng tại thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải, huyên Thuận Bắc; thu giữ tại chiếu bạc
và trên người các đối tượng với tổng số tiền 25.287.000đồng, hiện vụ việc Công an
huyện đang điều tra, xử lý theo quy định.
- Tội phạm, tệ nạn ma tuý: Nổi lên tình hình "sử dụng trái phép chất ma túy"
trong các đối tượng thanh niên không có việc làm ổn định, có lối sống buông thả…
Trong tháng, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ, xử phạt hành chính đối tượng
Lê Văn Thắng - 1996, trú tại thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong về hành vi "sử dụng trái
phép chất ma túy", với số tiền 750.000 đồng.
- Trên lĩnh vực kinh tế - môi trường: Nổi lên tình hình khai thác khoáng sản
(cát xây dựng) trái phép; lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 03 đối tượng có
hành vi "Khai thác khoáng sản (cát) trái phép" tại lòng suối thôn Xóm Bằng, xã Bắc
Sơn, huyện Thuận Bắc, với tổng số tiền 4.000.000đ.
- Tình hình cháy, nổ: Trong tháng trên địa bàn huyện không xảy ra cháy, nổ (so
với tháng 02/2020 không tăng, giảm).
3. Những phương thức , thủ đoạn hoạt động của tội phạm nổi lên trong
tháng
Qua công tác nắm tình hình, điều tra và xử lý các vụ án , vụ việc, cho thấ y nổ i
lên mô ̣t số phương thức, thủ đoa ̣n hoa ̣t đô ̣ng của các loa ̣i tô ̣i pha ̣m sau:
3.1. Tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao
Một số đối tượng tiếp tục lừa đảo bằng cách "hack nick" (chiếm quyền điều
khiển tên) trên zalo, facebook, giả mạo người thân, bạn bè nhắn tin nhờ chuyển tiền
vào tài khoản ngân hàng, chuyển tiền mua vé máy bay; giả các thông báo trúng
thưởng hoặc 'nháy máy" các cuộc gọi quốc tế để "người bị hại" nhầm tưởng người
nhà gọi nhỡ nên gọi lại để chiếm đoạt tiền cước viễn thông hoặc tự xưng là nhân
viên bưu điện, nhân viên sân bay… gọi điện vào máy điện thoại cố định, di động
thông báo "người bị hại" đang nợ tiền cước điện thoại, nợ tiền thẻ tín dụng, có bưu
phẩm, quà tặng gửi ở bưu điện, lâu ngày không đến nhận và yêu cầu cung cấp các
thông tin cá nhân (mật khẩu tài khoản Ngân hàng) hoặc chuyển tiền đến một tài
khoản theo yêu cầu của chúng, nếu "người bị hại" thắc mắc không có những việc
trên thì đối tượng hướng dẫn, nối máy điện thoại (đã bị mã hoá) cho "người bị
hại" nói chuyện với các đối tượng giả danh là cán bộ cơ quan công an, kiểm sát,
tòa án.
3.2. Tội phạm cướp giật tài sản
Đối tượng thường sử dụng xe máy không gắn biển kiểm soát, dạo quanh các
tuyến đường, khu vực ít người qua lại hoặc theo dõi những người đi rút tiền tại các
điểm ATM; khi phát hiện nạn nhân sử dụng điện thoại di động hoặc mang theo
những tài sản có giá trị như: dây chuyền, bông tai, giỏ xách, laptop.. sẽ áp sát giật tài
sản rồi nhanh chống tẩu thoát. Thời gian hoạt động từ sau 21 giờ.
3.3. Tội phạm lên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
- Các thế lực thù địch, đối tượng phản động, đối tượng chống đối, một số đài,
báo quốc tế đã có những hoạt động chống Việt Nam, bằng việc thường xuyên đăng
tải, tán phát trên internet, mạng xã hội nhiều bài viết, hình ảnh, video clip giật gân,
có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt thông tin sai sự thật về tình hình dịch
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bệnh Covid-19; công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong
công tác phòng, chống dịch bệnh, gây hoang mang dư luận Nhân dân, ảnh hưởng tới
an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Một số đối tượng giả danh là cán bộ Nhà nước đến các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, địa phương …đề nghị quyên góp ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
4. Biêṇ pháp phòng ngừa
Để chủ động phòng ngừa, đấ u tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tô ̣i phạm,
vi phạm pháp luật và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới. Ban Chỉ
đạo huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường ho ̣c và Ban Chỉ đạo
các xã, thực hiện một số nội dung công tác sau:
- Thứ nhất: Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và Ban Chỉ đạo
các xã tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông báo này đến cán bộ, công chức và các
tầng lớp quần chúng Nhân dân biết, đề cao tinh thần cảnh giác và phối hợp với lực
lượng chức năng để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại tội
phạm này ngay từ khi mới phát sinh; vận động cán bộ và Nhân dân chấp hành
nghiêm và thực hiện tốt biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến
cáo của Chính Phủ, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các
cấp.
- Thứ hai: Đề nghị Nhân dân Không cung cấp thông tin cá nhân cho người
không quen biết (lưu ý cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại mà làm
việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan); Không cung cấp cụ thể thông tin cá nhân lên mạng
xã hội; Không giao dịch tài sản với những người không biết rõ nhân thân, lai lịch;
Không lấy thông tin cá nhân của mình để làm các loại giấy tờ, thẻ ATM, Visa,
Master…cho người khác sử dụng; Khi nhận được yêu cầu gửi tiền, card điện thoại
từ người thân, người quen trên mạng xã hội thì gọi điện thoại trực tiếp để xác minh;
hoặc nhận cuộc "nháy máy" có mã vùng quốc tế thì rà soát các mối quan hệ ở nước
ngoài để xác định, kiểm chứng lại.
- Thứ ba: Khi có tình hình liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật, trật tự
an toàn giao thông…, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng Nhân
dân thông tin ngay đến lực lượng Công an nơi gần nhất hoặc Công an các xã (Công
Hải: 0259.3770.882; Lợi Hải : 0259.3625.133; Bắ c Phong : 0259.3612.066; Bắ c
Sơn: 0259.3610.014; Phước Kháng : 0259.2500.350; Phước Chiế n :
0259.3540.428) hoặc trực ban Công an huyện (theo số điện thoại: 0259.3625.013)
để kịp thời tiếp nhận, giải quyết theo quy định./.
Nơi nhận:
- BCĐ PCTP,TNXH&XDPTTDBVANTQ tỉnh;
- Công an tỉnh (PV05);
- Thường trực Huyện uỷ; HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Các cơ quan, doanh nghiệp, trường ho ̣c;
- Phòng VHTT (trang TTĐT huyện);
- Ban Chỉ đạo các xã;
- Công an 06 xã;
- Lưu: VT, NC (Việt), CAH (XDPT)..
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