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BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội  

và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ; và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô  

  

I. TÌNH HÌNH  

1. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật 

- Tình hình tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội 

Xảy ra 52 vụ1, giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2021 (52/54, giảm 3,7%) 

và giảm 25 vụ so với năm 2019 (52/77, giảm 32,5%) làm bị thương 16 người, 

tài sản bị thiệt hại ước tính 1.250.000.000đ, thu giữ số tiền 201.260.000đ do 

phạm tội mà có. Hoạt động của tội phạm chủ yếu mang tính chất đơn lẻ, tự phát 

không có tính tổ chức, không có tội phạm hoạt động theo kiểu băng, ổ nhóm và 

hoạt động kiểu “xã hội đen”, tuy nhiên tính chất, phương thức thủ đoạn hoạt 

động của một số loại tội phạm có chiều hướng manh động, tinh vi, phức tạp 

hơn2. Nổi lên trong đó là tội trộm cắp tài sản (16 vụ, chiếm 30,8%) và cố ý gây 

thương tích (15 vụ, chiếm 28,8%) chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm trên địa 

bàn, các loại tội phạm khác xảy ra ít. Đối tượng phạm tội chủ yếu trong lứa tuổi 

thanh niên, nguyên nhân phát sinh tội phạm chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân 

xã hội.   

- Tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng  

Chủ yếu vẫn là các hành vi vi phạm quy định tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhất là các mặt hàng tiêu dùng, phụ tùng máy 

móc3, tuy nhiên chỉ mang tính nhỏ lẻ ít gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Tình 
                                                 
1 Trộm cắp tài sản 16 vụ, Cố ý gây thương tích 15 vụ, Đánh bạc 06 vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 03 

vụ, Giữ người trái pháp luật 02 vụ. Các tội Hiếp dâm, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Giao cấu với 

người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, Cưỡng đoạt tài sản, Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Làm giả tài liệu của cơ quan, Gây rối trật tự công 

cộng, Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ mỗi tội 01 vụ. 
2 Chẳng hạn như: có vụ các đối tượng tổ chức cho nạn nhân ăn nhậu và cho uống thuốc hướng thần 

khiến đầu óc 02 nạn nhân thiếu tỉnh táo, minh mẫn để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 242.000.000đ. Có vụ 

các đối tượng đánh người tại quán Karaoke rồi tiếp tục truy sát, đánh tiếp ngay tại TTYT huyện đang 

điều trị cho bệnh nhân gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. 

3 Năm 2022, phát hiện, bắt 08 vụ, 02 cơ sở, 08 đối tượng kinh doanh, buôn bán hàng hóa không rõ 

nguồn gốc xứ xuất (giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2021). 
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trạng vận chuyển, buôn bán hàng cấm (pháo nổ) trái phép vẫn còn xảy ra nhưng 

số lượng vận chuyển, mua bán không nhiều4. Đáng chú ý, trên địa bàn phát hiện 

một trường hợp cán bộ nhà nước lợi dụng chức vụ quyền hạn lập khống hồ sơ để 

tham ô tài sản nhà nước với số tiền 35.915.545đ (xảy ra tại trường Tiểu học Lê 

Văn Tám, xã Nâm Nung).  

- Tội phạm hủy hoại rừng và vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng và 

lâm sản:  

Tình trạng lấn chiếm, hủy hoại rừng trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức 

tạp, các đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của Công ty Lâm 

nghiệp và chưa có ranh giới, cộc mốc rõ ràng phân chia ở khu vực giáp ranh 

giữa đất nông nghiệp của các hộ dân với đất rừng thuộc quyền quản lý của Công 

ty Lâm Nghiệp để lấn chiếm, Hủy hoại rừng (phát hiện 02 vụ Hủy hoại rừng tại 

TK 1290 thuộc quyền quản lý của Công ty Nâm Nung). Tình hình khai thác 

khoảng sản trái phép trên sông Krông Nô không còn diễn biến phức tạp như các 

năm trước đây, tuy nhiên việc khai thác khoảng sản ngoài phạm vi cấp phép vẫn 

còn xảy ra (phát hiện, xử lý 01 vụ vi phạm về khu vực khai thác khoảng sản). 

Tình trạng mua bán, nuôi nhốt động vật rừng quý hiếm trái phép có chiều hướng 

gia tăng phát hiện, bắt quả tang 03 vụ, 05 đối tượng có hành vi mua bán, vận 

chuyển, nuôi nhốt động vật rừng quý hiếm trái phép, tạm giữ 10 cá thể động vật 

(08 cầy hương, 02 rắn hổ mang), trọng lượng khoảng 20 kg (tăng 03 vụ so với 

cùng kỳ năm trước).  

- Tội phạm và tệ nạn ma túy 

 Tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc 

Mông trên địa bàn xã Quảng Phú. Tội phạm về ma túy chủ yếu là các đối tượng 

nghiện mua ma túy từ các nơi khác sau đó tàng trữ, vận chuyển về địa phương, 

một phần sử dụng, một phần bán lại cho các đối tượng nghiện khác trên địa bàn 

để kiếm lời. Năm 2022, lực lượng chức năng đã đấu tranh, triệt phá 24 vụ, 57 

đối tượng (tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm 2021) về các hành vi mua bán, tàng 

trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy5, thu giữ: 10,5526 gam heroin; 

35,491 gram Methamohetamine; 3,9632 gram lá cần sa khô; 3,5087 gram 

MDMA (10 viên), 0.1534 gram ma túy tổng hợp.  

2. Tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước  

Trong năm 2022, tình hình công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện cơ 

bản đảm bảo, chưa xảy ra vụ việc nào liên quan đến lộ, mất BMNN. Xác định 

bảo vệ BMNN là công tác rất quan trọng liên quan mật thiết đến tình hình 

ANCT, TTATXH tại địa bàn, trong thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã 

chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ 

                                                 
4 Phát hiện 02 vụ, 02 đối tượng về hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm (pháo nổ) trái phép, thu 

giữ 11 hộp pháo hoa (kích thước 10x16x16 cm, loại 49 ống), trọng lượng 17.9 kg pháo nổ (giảm 28,4 

kg pháo so với cùng kỳ năm 2021). 

5 Mua bán trái phép chất ma túy: 09 vụ, 36 đối tượng; Tàng trữ trái phép chất ma túy: 14 vụ, 17 đối 

tượng; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: 01 vụ, 04 đối tượng.  
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BMNN; Ban chỉ đạo bảo vệ BMNN tại các xã, thị trấn không ngừng kiện toàn 

và nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về 

bảo vệ BMNN theo quy định của pháp luật. 

3. Tình hình về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

Trên địa bàn huyện có 19 cơ quan, đơn vị được trang bị vũ khí, công cụ 

hỗ trợ, với số lượng vũ khí quân dụng đang quản lý là 27 và 864 các loại công 

cụ hỗ trợ khác nhau (chưa tính lực lượng quân sự, xã đội). Công an huyện đã 

chủ động phối hợp phòng PC06 Công an tỉnh Đăk Nông tổ chức kiểm tra các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp có trang bị, sử dụng CCHT trên địa bàn huyện, kết 

quả chưa phát hiện vi phạm. Cơ quan quân sự huyện đã chủ động tổ chức kiểm 

tra việc bảo quản, sử dụng VK – VLN – CCHT đối với lực lượng Dân quân tự 

vệ, xã đội và các đối tượng thuộc phạm vi mình quản lý. 

Trong năm qua, công tác quản lý Nhà nước về VK – VLN – CCHT tiếp 

tục có những kết quả tích cực, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương từ 

huyện đến cơ sở trong công tác quản lý; công tác tham mưu của các ngành chức 

năng, nhất là của lực lượng Công an luôn được duy trì tốt, kịp thời ban hành các 

văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, qua đó góp phần quan trọng trong công tác 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ tốt cho việc phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên tình trạng tàng trữ, sử 

dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép trên địa bàn huyện vẫn còn những yếu tố 

phức tạp, khó kiểm soát đặc biệt là trong khu vực có đông đồng bào dân tộc 

thiểu số phía bắc di cư vào địa bàn, đây là nguy cơ dễ xảy ra những vụ việc nguy 

hiểm cho xã hội nếu như đối tượng sử dụng để giải quyết những mâu thuẫn 

trong cuộc sống. Tình trạng mua bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và linh phụ 

kiện để phục vụ lắp ráp các loại vũ khí tự chế vẫn còn diễn ra phổ biến trên các 

trang mạng xã hội nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm soát triệt để. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 

1. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

Các Ban Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực 

hiện có hiệu quả chương trình phòng chống tội phạm; công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động thu hồi VK-VLN-CCHT; công tác bảo vệ 

BMNN trên địa bàn huyện năm 2022. Tham mưu Huyện ủy, UBND tỉnh ban 

hành nhiều chương trình, Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực 

hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trọng tâm là: 

Tham mưu ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 10- CT/HU 

ngày 29/12/2021 về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2022; Tham 

mưu UBND huyện ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/12/2021 về thực 

hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết 

Nguyên Đán Nhâm Dần 2022; Chỉ thị số 01 - CT/UBND ngày 14/01/2022 về 

tăng cường công tác phòng chống vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo 
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trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 25/01/2022 về thực hiện 

Kết luận số 13-KL/TW ngày 25/01/2022 V/v thực hiện Kết luận số 13 - KL/TW 

ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 - 

CT/TW ngày 22/10/2012 của Bộ chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến 

lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến 

2030; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/12/2021 phát động đợt cao điểm tấn 

công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên Đán Nhâm 

Dần năm 2022; Chỉ thị số 86/CT-UBND ngày 11/11/2022 về mở đợt cao điểm 

tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023; 07 Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác vận động thu hồi VK-

VLN-CCHT; công tác bảo vệ BMNN năm 2022. Ngoài ra tham mưu tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác của các Ban Chỉ đạo năm 2021 và triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2022.  

2. Kết quả Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

+ Về đấu tranh với tội phạm trật tự xã hội: Điều tra, khám phá 49/52 vụ 

phạm pháp hình sự về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 94,2%, trong đó điều tra, riêng án 

rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (05/05 vụ). Nổi bật như: (1) 

Điều tra, khám phá nhanh nhóm đối tượng sử dụng thuốc hướng thần để chiếm 

đoạt số tiền 242 triệu đồng, khởi tố 05 bị can, được Bộ Công an ghi nhận và 

thưởng nóng 15.500.000đ. (2) Đấu tranh, bắt 02 đối tượng làm giả chứng nhận 

quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 22.000.000đ, thu giữ 

03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không do cơ quan nhà nước cấp, khởi tố 

02 đối tượng. (3) Phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng lợi dụng việc bồi thường 

đất đai để cưỡng đoạt tài sản với số tiền 65 triệu đồng, khởi tố 02 đối tượng. (4) 

Xác minh, khởi tố 01 vụ, 06 đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng” 

xảy ra ngày 30/8/2022 tại TTYT huyện Krông Nô gây bức xúc trong dư luận... 

Bắt 10 vụ, 68 đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền 76.900.000đ, qua đó: khởi tố 

06 vụ, 32 đối tượng, ra quyết định xử phạt hành chính 36 đối tượng, phạt 

42.750.000đ. Xử phạt hành chính 1277 đối tượng về các hành vi xâm hại sức 

khỏe người khác, cố ý làm hư hỏng tài sản người khác, trộm cắp tài sản, phạt 

247.250.000đ.  

+ Về đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng: 

Xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 10 vụ, 10 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 

150.500.000đ, trong đó: UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính 02 vụ, 

02 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, tổng số tiền hành vi 35.000.000đ6; 

tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt hành chính 02 vụ, 02 cơ cở tạp hóa 

buôn bán hàng cấm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, với 

tổng số tiền phạt 86.000.000đ, đồng thời khắc phục buộc nộp lại 285.000.000đ 

                                                 
6  01 trường hợp về hành vi buôn bán xăng dầu mà không có giấy phép kinh doanh phạt 20.000.000đ, 

01 trường hợp về hành vi lưu thông chai LPG (mini) trên thị trường mà không rõ nguồn gốc xuất xứ 

15.000.000đ. 
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có được do buôn bán hàng cấm. Công an huyện ra quyết định xử phạt hành 

chính 04 vụ, 04 trường hợp với tổng số tiền là 14.500.000đ7; ra quyết định khởi 

tố 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Hạt kiểm lâm 

huyện ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định 01 vụ, 01 trường hợp về 

tàng trữ, chế biến lâm sản trái phép (0,6m3 gỗ), phạt 15.000.000đ.  

Trong năm 2022, đã xác minh, điều tra và ra quyết định khởi tố 01 vụ, 01 

đối tượng về hành vi tham ô tài sản xảy ra xã Nâm Nung, thu hồi số tiền 

35.915.545đ do tham ô mà có (đạt 100%)8. 

+ Về đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Lực 

lượng Công an phát hiện và xử lý hành chính 14 vụ, 14 đối tượng, với tổng số 

tiền phạt là khoảng từ 241.300.000đ đến 291.300.000đ, trong đó: Củng cố hồ sơ 

tham mưu cho UBND tỉnh 01 vụ, 01 doanh nghiệp (DNTN Quỳnh Mai) vi phạm 

về khu vực khai thác khoảng sản, mức phạt từ 100.000.000đ đến 150.000.000đ. 

Phát hiện, bắt và chuyển Hạt kiểm lâm huyện xử phạt 03 vụ, 03 đối tượng về 

hành vi vận chuyển, mua bán, nuôi nhốt động vật rừng quý hiếm trái phép với 

tổng số tiền 110.000.000đ. Củng cố hồ sơ chuyển UBND huyện xử phạt hành 

chính 01 vụ, 01 trường hợp về hành vi hủy hoại đất (thay đổi hiện trạng của đất) 

tại xã Đắk Drô, phạt 7.500.000đ. Phát hiện, củng cố hồ sơ chuyển UBND các xã 

xử phạt hành chính 06 vụ, 06 trường hợp về hành vi hủy hoại đất “thay đổi hiện 

trạng của đất”, phạt 21.000.000đ9. Củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành 

chính 03 vụ, 03 trường hợp, phạt 2.800.000đ10. Ngoài ra, trong năm 2022 Công 

an huyện đã phối hợp với đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện 

kiểm tra phát hiện và xử phạt hành chính 05 cơ sở vi phạm, phạt 10.000.000đ.  

+ Về đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy: Đấu tranh, triệt phá 24 vụ, 

57 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy, qua đó: đã khởi tố 15 vụ, 26 đối tượng, xử phạt hành chính 31 đối tượng. 

Ngoài ra phối hợp Công an tỉnh phát hiện, triệt phá, khởi tố 02 vụ, 03 đối tượng 

liên quan đến ma túy. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy (test) 130 trường hợp, 

phát hiện 81 đối tượng dương tính với chất ma túy, qua đó khởi tố 26 đối tượng 

(liên quan đến các vụ án ma túy), xử phạt hành chính 51 đối tượng liên quan đến 

ma túy, phạt 72.250.000đ;  

- Về truy tố, xét xử: 

- Về truy tố: Tổng số thụ lý là 57 vụ/110 bị can. Tổng số đã giải quyết: 55 

vụ/110 bị can. Trong đó: truy tố chuyển tòa 52 vụ/92 bị can; trả điều tra bổ sung 

01 vụ/03 bị can; Đình chỉ: 02 vụ/02 bị can. Hiện đang tiếp tục giải quyết 02 

vụ/13 bị can trong hạn. 

                                                 
7 03 vụ, 03 đối tượng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng số tiền 

phạt là 9.500.000đ; 01vụ, 01 trường hợp về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ), phạt 5.000.000đ. 
8 Bị can là Vũ Thành Nhân – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Nâm Nung. 
9 Nam Đà 02 vụ, Nâm Xuân 02 vụ, Đắk Mâm 01 vụ, Đắk Nang 01 vụ. Mỗi vụ phạt 3.500.000đ. 
10 01 vụ, 01 trường hợp hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác, phạt 

2.000.000đ; 02 vụ, 02 đối tượng về hành vi “vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc”, phạt 

800.000đ. 
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- Về xét xử: tổng số thụ lý là 46 vụ/76 bị cáo, trong đó giải quyết 46 vụ/76 

bị cáo đạt tỷ lệ 100%. 

3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an cũng như các cơ quan, 

Ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác phòng ngừa tội 

phạm, thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế trong phòng, chống tội 

phạm. Trong đó tập trung công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ; cũng cố và xây dựng các mô hình phòng chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội. Năm 2022, Nhân rộng và tiến hành nâng cấp 01 mô hình 

“Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng 

đồng” từ cấp xã lên cấp huyện. Xây dựng, ra mắt mới mô hình “Giáo xứ không 

có tệ nạn xã hội” tại Giáo xứ Quảng Phú, xã Quảng Phú. Phối hợp với phòng 

Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh tiến hành nhân rộng 01 mô hình “Tổ liên gia an 

toàn phòng cháy, chữa cháy” tại thị trấn Đắk Mâm.nâng tổng số loại mô hình 

trên địa bàn huyện là 11. Các mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh trật 

tự tại cơ sở trong thời gian qua hoạt động tích cực, hiệu quả, đảm bảo theo 

phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại địa bàn cơ sở, góp 

phần thúc đẩy công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm giảm các loại tội 

phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. 

Ngoài ra, Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh, 

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Krông Nô về thực hiện điều động, bố trí 

Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã là lực lượng nòng cốt trong 

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

hội, bảo đảm ANTT ở cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số 

lượng, chất lượng. Tổng số Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh hiện 

nay là 75 đồng chí, trong đó 11 đồng chí Trưởng Công an xã; 20 đồng chí Phó 

trưởng Công an xã; 44 đồng chí cán bộ Công an xã. Lực lượng Công an xã chính 

quy quá trình công tác tại cơ sở luôn chú trọng công tác nắm tình hình Nhân dân; 

những vấn đề nổi lên, mâu thuẫn, bức xúc liên quan an ninh, trật tự; thực hiện tốt 

công tác nắm người, nắm hộ, tình hình liên quan tranh chấp, khiếu kiện liên quan 

đất đai tại khu vực nông thôn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số. 

4. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

Năm 2022, Ban chỉ đạo bảo vệ BMNN huyện đã tổ chức kiểm tra công 

tác bảo vệ BMNN tại 12 xã, thị trấn và 8 cơ quan11, qua kiểm tra, Đảng ủy, 

UBND các xã, thị trấn và các cơ quan được kiểm tra cơ bản có triển khai, quán 

triệt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

của Huyện ủy, UBND huyện và BCĐ BMNN huyện, đa số đã xây dựng danh 

mục BMNN, kiện toàn BCĐ bảo vệ BMNN cấp xã, xây dựng kế hoạch triển 

khai hằng năm, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ BMNN. Tuy nhiên, vẫn còn 

tồn tại một số hạn chế, sơ hở trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước cần khắc 

                                                 
11 Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp, Phòng giáo dục, Ban quản lý dự án và 

phát triển quỹ đất, Chi cục thi hành án huyện, Kho bạc nhà nước huyện, Phòng Tài nguyên môi 

trường. 
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phục, nhất là trong công tác soạn thảo, xác định độ mật, lưu trữ, in sao văn bản 

chứa nội dung BMNN... qua đó, Đoàn kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn 

chỉnh, hướng dẫn các ban, ngành và cán bộ trực tiếp làm công tác này hướng 

khắc phục và chấp hành nghiêm trong thời gian tới. 

5. Công tác thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  

Ban chỉ đạo huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, mà nòng cốt 

là lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong 

các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật về VK-VLN-CCHT. Kết quả đã vận động thu hồi 63 khẩu 

súng tự chế, 14 nòng súng, 01 ống nhòm của súng. Ngoài ra, lực lượng Công an 

đã xử phạt hành chính  02 vụ việc, 02 đối tượng việc liên quan đến Vũ khí – Vật 

liệu nổ – Công cụ hỗ trợ, tổng số tiền xử phạt là 12.000.000 đồng. 

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

Được sự quan tâm chỉ đạo của các Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Huyện 

uỷ, Ủy ban nhân dân huyện, các Ban Chỉ đạo huyện đã tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải 

pháp, tổ chức quán triệt, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; 

Phân công trách nhiệm từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực trên cơ sở chức 

năng nhiệm vụ của từng cơ quan, ban ngành, địa phương; Cơ quan thường trực 

của các Ban Chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội 

phạm, tăng cường chức năng tham mưu, tổ chức, triển khai đồng bộ các biện 

pháp, kế hoạch công tác, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm 

mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. 

Chính vì vậy các mặt công tác của các Ban chỉ đạo huyện đã đạt được nhiều kết 

quả nhất định. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm; chất lượng 

các mặt công tác điều tra, truy tố xét xử đối với các loại tội phạm của cơ quan tư 

pháp được nâng lên, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm; công tác 

phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ  được tăng cường đẩy mạnh; huy 

động được sự vào cuộc của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác tham mưu chuyển hóa địa bàn 

trong diện phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội được quan tâm 

đẩy mạnh và đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra; công tác vận động thu hồi vũ khí 

vật liệu nổ tiếp tục được phát huy; công tác bảo vệ bí mật nhà nước đã chủ động 

phát hiện những tồn tại, thiếu sót để tổ chức chấn chỉnh, khắc phục... qua đó góp 

phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn 

huyện phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 
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- Việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, 

phòng chống ma túy ở một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, xã, thị 

trấn triển khai còn chậm, hoạt động chưa được thường xuyên, liên tục, vẫn còn 

nặng về hình thức;  

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong việc thực hiện các 

chương trình phòng, chống tội phạm thiếu đồng bộ, chưa tạo được sự gắn kết; 

Chất lượng hiệu quả hoạt động của một số mô hình quần chúng trong phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mang lại hiệu quả chưa như mong muốn; công 

tác tuyên tuyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm góp 

phần nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho người dân chưa thật sự đem lại 

hiệu quả cao;  

- Một số cơ quan, đơn vị là thành viên của Ban chỉ đạo huyện có lúc chưa 

quan tâm thực hiện quy chế phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo huyện, 

một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả công tác năm 2022 

trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý.  

b. Nguyên nhân 

- Một số địa phương chưa quan tâm thường xuyên, sâu sát, đúng mức tới 

công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng như công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chưa có sự gắn kết đúng mức 

giữa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế với công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội;  

- Công tác quán triệt chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện 

các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Bộ Công 

an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống tội phạm và thực hiện 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quản lý, thu hồi vũ khí vật 

liệu nổ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước... còn chưa thường xuyên. 

- Công tác đánh giá, phân tích, dự báo tình hình của cơ quan tham mưu có 

những thời điểm chưa sâu, chưa kịp thời, việc triển khai một số biện pháp công 

tác, nhiệm vụ còn chậm, tinh thần thái độ làm việc của một số cán bộ, chiến sỹ 

có thời điểm còn hạn chế.  

- Kinh phí chi cho việc triển tổ chức khai thực hiện các nhiệm vụ công tác 

và hoạt động của các Ban chỉ đạo các xã, thị trấn còn nhiều hạn chế. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

- Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng, chống tội phạm. Xác định công 

tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào công tác đấu tranh phòng, chống 
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tội phạm. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 

2020 – 2025; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phòng, chống tội phạm đến 

năm 2025 theo yêu cầu đề ra. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhân thức của các 

tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm; chú trọng thực hiện trên 

cả bề rộng và chiều sâu; đổi mới bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú và 

tập trung tuyên truyền tại các khu vực trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ 

nạn xã hội phức tạp. Củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình, tổ chức quần 

chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

- Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, 

đấu tranh trấn áp, kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm. Chủ 

động nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm để bố trí lực lượng hợp lý, tiếp 

tục tổ chức và thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 

giữ gìn trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét 

xử tội phạm, không để tình trạng oan sai. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật 

tự, nhất là quản lý về cư trú, xuất nhập cảnh quản lý người nước ngoài, quản lý 

ngành nghề kinh doanh, có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý đối tượng tại cơ 

sở, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác quản lý 

giam, giữ, thi hành án hình sự; tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo 

đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tăng cường cơ 

sở; nâng cao năng lực của các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội 

phạm; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ, bảo 

đảm phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm (nhất là đối với lực 

lượng Công an cấp xã). 

2. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

- Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 

các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo vệ BMNN, trong đó tập trung thực hiện 

nghiêm túc công tác bảo vệ BMNN theo Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ, ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ bí mật 

nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA của Bộ Công an, ngày 10/3/2020 quy 

định về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Quy chế bảo 

vệ bí mật nhà nước số 1308/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 25/8/2021, Quy 

chế số 17-QC/TU của Tỉnh ủy, ngày 24/9/2021, Quy chế số 09/QC-HU của 

Huyện ủy Krông Nô ngày 01/11/2021. 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung, hoàn thiện danh mục 

BMNN, quy chế bảo vệ BMNN, chế độ trao đổi thông tin, tài liệu có nội dung 

thuộc BMNN phù hợp với tình hình thực tế. 
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- Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 

các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo vệ BMNN; Đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

xây dựng, bổ sung, hoàn thiện danh mục BMNN, quy chế BMNN, chế độ trao 

đổi thông tin, tài liệu có nội dung thuộc BMNN phù hợp với tình hình thực tế. 

3. Công tác thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng VK – VLN – CCHT cho toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân viên và nhân dân trên địa bàn để nâng cao ý thức trách 

nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK – 

VLN – CCHT. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nhận thức rõ 

pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh và tích cực tham gia phong trào phát hiện, 

giao nộp  VK – VLN – CCHT. 

- Các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp công tác quản lý, 

kiểm tra, phát hiện thu hồi VK – VLN – CCHT trên địa bàn; thường xuyên tổ 

chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về VK – VLN – CCHT nhằm 

nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, 

nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về VK – VLN – CCHT. Tiếp tục phối hợp tổ chức 

vận động nhân dân giao nộp VK – VLN – CCHT thu nhặt được, hoặc tự chế tạo, 

tàng trữ, sử dụng trái phép để thu gom, xử lý theo đúng quy định; kiên quyết xử 

lý những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thiết thực, tránh phô trương, hình 

thức. Thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời công tác sơ kết, tổng kết rút kinh 

nghiệm trong chỉ đạo thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhằm thúc đẩy phong trào phát triển. Lựa 

chọn những mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu để đề xuất cấp ủy, chính 

quyền, đoàn thể chỉ đạo phổ biến, nhân rộng. Bên cạnh đó kiểm điểm phê bình, 

đánh giá thi đua đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt chức trách, 

nhiệm vụ được phân công, nhất là cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo huyện, 

UBND các xã, thị trấn. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện công tác của 

các Ban chỉ đạo huyện năm 2022 và phươn hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Nơi nhận: 
- Các BCĐ tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Thành viên các BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

 

 


