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I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 

Huyện Krông Nô nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Đắk Nông, phía Đông giáp 

với huyện Lăk và huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lăk; phía Nam giáp huyện Đắk 

Glong; phía Tây giáp huyện Đắk Mil, Đắk Song; phía Bắc giáp huyện Cư Jut và 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Diện tích tự nhiên 81.374 ha, có 12 đơn vị hành chính 

(11 xã, 01 thị trấn), 77 thôn, 04 buôn, 08 bon, 04 tổ dân phố. Dân số 86.473 khẩu 

với 36 thành phần dân tộc sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 35% 

dân số. 

Trong những năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 

nhưng tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục khả quan, đời sống 

người dân có nhiều khởi sắc, An ninh - quốc phòng được ổn định. Tuy nhiên, bên 

cạnh các mặt đạt được vẫn còn nhiều khó khăn như: tốc độ phát triển kinh tế xã 

hội còn chưa cao, đời sống bộ phận quần chúng Nhân dân đồng bào dân tộc thiểu 

số còn khó khăn, an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp; các thế lực thù địch luôn lợi 

dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, tình hình tội phạm về 

trật tự xã hội cơ bản được kiềm chế và làm giảm, an ninh xã hội vẫn còn tiềm ẩn 

phức tạp nguy cơ phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.  

2. Tình hình ANTT 

2.1 Tình hình an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Tương đối 

ổn định, chưa phát hiện cơ sở ngầm FULRO và đối tượng FULRO tái hoạt động. 

Tuy nhiên, trên địa bàn có 01 vụ việc tranh chấp đất đai giữa người đồng bào 

DTTS với các dự án nông nghiệp, công ty lâm nghiệp chưa được các cấp, các 

ngành giải quyết dứt điểm tại địa bàn 02 xã: Nâm Nung, Nâm N’Đir.  

2.2 Tình hình an ninh nông thôn: Cơ bản được kiểm soát, không để hình 

thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tuy nhiên, vụ việc 267 hộ người DTTS xã 

Nâm N’Đir và xã Nâm Nung bao chiếm, khai thác trái phép vườn cây cao su của 

Công ty TNHH MTV Nâm Nung vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, người dân 

tiếp tục chiếm giữ, bao chiếm và khai thác mủ cao su trái phép trên diện tích 813 

ha tại 06 tiểu khu thuộc quyền quản lý của Công ty Nam Nung, chưa chấp hành 

quyết định của UBND huyện về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối 
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với chòi, lán dựng trái phép tại vườn cây cao su của Công ty Nam Nung. Các đầu 

đơn thường xuyên tổ chức họp bàn, trao đổi tình hình, bàn bạc về một số nội dung 

trong hợp đồng giao khoán với Công ty Nam Nung và viết 14 đơn thư khiếu kiện 

gửi lên các cơ quan, ban ngành với nội dung chủ yếu là đề nghị công nhận quyền 

sử dụng đất cho các hộ dân. 

2.3 Tình hình an ninh trên lĩnh vực tôn giáo: Nhìn chung, các tôn giáo 

trên địa bàn huyện cơ bản chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, chưa phát 

hiện hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, tình 

trạng sinh hoạt tôn giáo, lễ nghi tôn giáo trái phép và tuyên truyền, phát tán tài liệu 

liên quan đến hoạt động “Pháp luân công” vẫn còn diễn ra, gây khó khăn cho công 

tác quản lý của chính quyền địa phương1. 

2.4 Tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế: Cơ bản ổn định, 

chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp. Tuy nhiên, nhu cầu tìm kiếm mua bán đất trên 

địa bàn có chiều hướng gia tăng, một số nơi xảy ra tình trạng “sốt đất” khi có sự 

tham gia của các “cò đất” đẩy giá đất tăng cao đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

“bong bóng bất động sản”, ảnh hưởng đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng 

khi một số hộ dân không đồng ý với phương án đền bù giá đất của Nhà nước, dẫn 

đến một số dự án đầu tư công phải chậm tiến độ, có dự án phải ngưng thực hiện do 

nguồn kinh phí đền bù quá lớn2. Mặt khác, việc giá đất tăng cao bất thường sẽ gia 

tăng tình trạng tranh chấp khiếu kiện liên quan đến đất đai và các vụ tranh chấp 

khiếu kiện về đất đai sẽ khó giải quyết hơn khi người dân cương quyết bám đất và 

giữ đất (vụ Công ty Nam Nung). Công an huyện đang tổ chức nắm tình hình, xác 

minh việc mua bán đất trái phép trên địa bàn.  

2.5. Tình hình an ninh thông tin – truyền thông, an ninh mạng: Cơ bản 

được kiểm soát, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp. Tuy nhiên, phát hiện 01 tài 

khoản facebook và kênh Youtube “DAK LAK NEWS” lợi dụng tình hình tranh 

chấp, kiếu kiện tại Công ty Nam Nung đã đăng tải 03 video với những lời lẽ xuyên 

tạc, kích động bạo lực, thu hút hàng chục nghìn lượt xem, hơn hàng trăm lượt bình 

luận; 01 tài khoản facebook có nick name “Wiangh Zanx Wange” chia sẻ 01 bài 

viết có nội dung liên quan đến đàn áp tôn giáo3. 

2.6 Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật 

- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 40 vụ4, giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm 

2021 (40/44, giảm 9,1%), giảm 26 vụ so với năm 2019 (40/66, giảm 35,6%) làm 

                                                 
1 Phát hiện điểm nhóm sinh hoạt đạo trái phép tại xã Quảng Phú có khoảng 70 tín đồ tham gia; Phát hiện 01 trường 

hợp có hành vi tuyên truyền, phát tán tài liệu liên quan đến hoạt động “Pháp luân công ở xã Nâm Xuân; Phát hiện 

05 trường hợp hoạt động sinh hoạt “Pháp luân công” trái phép tại xã Đắk Dro; Phát hiện 30 người tổ chức đọc kinh, 

niệm phật sinh hoạt tôn giáo trái phép tại xã Nam Đà. 
2 Dự án tuyến đường tránh D10 nối dài từ Đắk Drô đến Nam Đà phải ngưng lại do nguồn kinh phí đền bù quá lớn; 

dự án tuyến đường Tây Nam khu đô thị mới trong quá trình khảo sát thì vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, có 04 hộ 

gia đình không đồng ý với phương án thu hồi đất do diện tích thu hồi quá nhiều. 
3 Nôi dung bài viết: “Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục đàn áp và hành hung trục xuất cộng đồng Hmông theo đạo tin 

lành tại xã Nà Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, anh em chia sẻ rộng rãi” 
4 Trộm cắp tài sản 12 vụ, Cố ý gây thương tích 12 vụ, Đánh bạc 06 vụ, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 02 

vụ, Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuối 02 vụ. Hủy hoại tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Cưỡng 

đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hiếp dâm, Gây rối trật tự công cộng mỗi tội 01 vụ. 
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bị thương 13 người, tài sản bị thiệt hại ước tính 1.170.000.000đ, 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 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 hơn5. Nổi 

lên trong đó là tội trộm cắp tài sản (12 vụ, chiếm 30%) và cố ý gây thương tích (13 

vụ, chiếm 30%) 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 và vi phạm pháp luật về 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, Công an huyện đấu tranh, 

triệt phá 20 vụ, 27 đối tượng (tăng 04 vụ so với cùng kỳ năm 2021) về các hành vi 

mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ: 8,5559 gam heroin; 

31,84 gram Methamohetamine; 3,9632 gram lá cần sa khô; 3,5087 MDMA (10 

viên), 0.1534 gram ma túy tổng hợp.  

- Tội phạm và vi phạm pháp luật kinh tế: Nổi lên vẫn các hành vi vi phạm 

quy định tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, nhất là các mặt hàng tiêu dùng, pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022. Năm 2022, Công an huyện phát hiện, bắt 08 vụ, 08 đối 

tượng (giảm 05 vụ so với cùng kỳ năm trước), trong đó phát hiện, bắt 02 cơ sở tạp 

hóa buôn bán hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu) và buôn bán hàng không rõ nguồn 

gốc xứ xuất, thu giữ 1.369 bao thuốc lá lậu các loại và 11 mặt hàng tiêu dùng 

(nước ngọt, bánh kẹo, sữa, rượu); 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; 01 vụ, 01 đối tượng về 

hành vi kinh doanh xăng dầu không có giấy phép, thu giữ 250 lít dầu diesel; 01 vụ, 

01 đối tượng vận chuyển 140 bình LPG mini không rõ nguồn gốc xuất xứ; 02 vụ, 

02 đối tượng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Thu giữ: nhiều 

mặt hàng đồ sắt, mặt hàng phụ tùng như: lưỡi cắt gạch đá, thước hộp, kéo, kìm cắt, 

máy cắt cỏ trị giá ước tình khoảng 14 triệu đồng. 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, bảo vệ rừng và lâm sản: 

Tình trạng hủy hoại đất (thay đổi hiện trạng của đất) có chiều hướng gia tăng, đối 

tượng thường lợi dụng vào ban đêm để tiến hành các hoạt động, gây khó khăn cho 

công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; phát hiện 08 vụ, 08 đối tượng về 

hành vi hủy hoại đất. Tình trạng mua bán, nuôi nhốt động vật rừng quý hiếm trái 

phép vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn, 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 

                                                 
5 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. 



4 

 

  

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).  

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Lực lượng Công an 

1.1 Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

- Thời gian qua Công an huyện chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền 

các cấp những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận nhằm phát huy sức mạnh 

tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an 

ninh, trật tự: Triển khai có hiệu quả các biện pháp nắm, phân tích, dự báo tình hình 

trên lĩnh vực ANTT, kịp thời tham mưu cho Huyện Ủy, UBND huyện ban hành 57 

văn bản để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai lực lượng, các mặt công 

tác, biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT góp phần phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật là: Tham mưu cho Huyện ủy ban 

hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022, Tham mưu 

Huyện ủy báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 

22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực 

hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình 

mới”; Tham mưu cho UBND huyện Chỉ thị về phát động đợt cao điểm tấn công 

trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị về tăng cường 

công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; Tham mưu 

UBND huyện công văn chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an 

ninh, trật tự năm 2022; Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham 

mưu ban hành văn bản liên quan trực tiếp công tác xây dựng phong trào, công tác 

dân vận6. 

                                                 
6 Kế hoạch số 116/KH-BCĐ, ngày 12/4/2022 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT về công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; Kế hoạch số 174/KH-BCĐ, ngày 07/7/ 2022 của Ban Chỉ đạo 

PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; Đề án tăng 

cường công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc; Quyết định số 23-QĐ/ĐUCA, ngày 

16/02/2022 về ban hành Quy chế công tác dân vận trong Công an huyện; Kế hoạch số 95/KH-CAH, ngày 

31/5/2022 của Công an huyện về tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2022; Công văn số 

149-CV/ĐU, ngày 15/9/2022 của Đảng ủy Công an huyện về thực hiện công tác dân vận trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 39b/KH-CAH-MTTQ, ngày 24/9/2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác 

phối hợp giữa Công an huyện với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên về “Đẩy 

mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021 – 2023; Kế hoạch số 

63/KH-CAH-MTTQ, ngày 08/4/2022 về phối hợp giữa Công an huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức 

thành viên “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2022; Chương trình số 

04-Ctr/BVD-CAH, ngày 25/03/2022 về phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện về công tác dân vận 

giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch phát động phong trào quý I, II, III, IV năm 2022; 06 văn bản liên quan hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, 

thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, và tiêu chí đánh giá phân loại 

phong trào troàn dân bảo vệ ANTT và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an “Quy 

định Tiêu chí đánh giá, phận loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… 

 



5 

 

  

- Bên cạnh đó, Công an huyện đã triển khai cho các đội nghiệp vụ, Công an 

các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo ANTT, các nội dung tiêu chí 

thi đua cụ thể để triển, thực hiện. Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết, 

chỉ thị, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh, Huyện ủy, 

UBND huyện và các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị để triển khai thực 

hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo đơn vị đã ký ban 

hành tổng cộng 1.589 văn bản liên quan đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ, 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng của đơn vị. 

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các chỉ tiêu công tác, 

mệnh lệnh công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành điều lệnh 

Công an nhân dân của CBCS trong đơn vị. 

1.2 Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn xã 

hội. 

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về bảo đảm trật tự đô thị 

năm 2022. 

Duy trì giữ vững xã điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc tại xã Nam Đà, trong năm BCĐ xã, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 

công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, các 

hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự an toàn giao thông...; đạt 

tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và đạt mức xuất sắc trong đánh giá, phân loại 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 theo Quyết định 510/QĐ-

BCA. Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác công xây dựng phong 

trào đối với các xã còn lại, đề xuất đăng ký Công an tỉnh công nhân phù hợp. 

Công tác tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và 

đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động Nhân dân tích cực 

tham gia công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Kết quả phát 

động, tuyên truyền: Trong năm 2022 tổ chức được 15 đợt với 5.925 lượt người 

tham dự; cấp phát 30.000 tờ rơi, 230 tài liệu liên quan an ninh, trật tự; phối hợp 

xây dựng 67 bản tin, phóng sự, đồng thời tổ chức phát 239 lượt trên sóng truyền 

hình huyện; tổ chức phát 800 lượt tin, bài, thông báo trên hệ thống phát thanh phát 

thanh xã, thị trấn liên quan tình hình an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công 

an; Biên tập, đăng tải trên trang Tôi yêu Krông Nô, trang “Zalo An ninh”, 

“Fanpage ANTT” Công an các xã, thị trấn về phương thức, thủ đoan hoạt động 

của các loại tội phạm được 1.200 bài, 830.000 lượt xem, 1.020 lượt chia sẻ; gửi 

24 tin, bài thông tin, tuyên truyền trên Website Công an tỉnh; Tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến Luât giao thông, đường bộ được 10 đợt/4.500 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh 

và người dân tham dự, ký trên 2.500 bản cam kết không vi phạm Luật giao thông 

đường bộ; Công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn được thực hiện hiệu quả, kịp thời 

phát hiện, xử lý ngăn chặn các hành vi vận chuyển pháo, đốt pháo trái phép; chủ 

động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn cam kết không để xảy ra tình trạng mua bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép, vì 
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vậy trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn không xảy ra tình 

trạng đốt pháo tràn lan, phức tạp7. Hướng dẫn, tuyên truyền công tác đảm bảo an 

toàn PCCC và tổ chức kiểm ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC cho 9.450 hộ gia 

đình và cơ sở kinh doanh; Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 01 cụm liên gia 

với 15 người tham dự. 

- Tập trung thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dựng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điệu tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó: tiếp tục duy trì thường xuyên, 

hằng ngày việc bổ sung, cập nhật dữ liệu dân cư, bảo đảm dữ liệu dân cư luôn 

“đúng, đủ, sạch sống”8; Tổ chức thu nhận 8.987 hồ sơ đủ điều kiện được cấp 

CCCD có mặt tại địa phương. Triển khai chuyển công tác đăng ký, quản lý cư trú 

từ thủ công sang thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại 12/12 

xã, thị trấn. Triển khai giải quyết TTHC dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4 đối 

với 25 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện và Công an cấp 

xã9; Triển khai phân công, phân cấp cho Công an cấp xã thực hiện công tác “đăng 

ký quản lý phương tiện xe ô tô” tại trụ sở Công an cấp xã nhằm tiết kiệm thời gian 

và công sức đi lại cho người dân.  

Công tác tham mưu củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của lực lượng nòng 

cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội góp phần bảo đảm ANTT ở cơ sở; Công tác củng cố, kiện toàn tổ tự 

quản về ANTT. 

- 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. 

- Trong năm 2022 Công an huyện tham mưu ban hành nhiều văn bản rà 

soát, đánh giá, nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào 

                                                 
7 Tham mưu cho UBND huyện 01 chỉ thị, 01 Công văn chỉ đạo về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về 

quản lý, sử dụng pháo. Phát hiện, xử lý 01 buôn bán pháo trái phép; Phát hiện, phạt hành chính 01 trường hợp về 

hành vi sử dụng pháo nổ trái phép, phạt 7.500.000đ. 
8 Hiện tại đã thu thập, cập nhật trên hệ thống được 86.116 trường hợp (đạt 100%); thu thập DC01 cho 248/248 (đạt 

100%) trường hợp là dân di cư tự do trên địa bàn; cập nhật, điều chỉnh thông tin dân cư trên hệ thông được 73.439 

trường hợp, bảo đảm dữ liệu dân cư trên địa bàn “đúng, đủ, sạch, sống” một cách bền vững, lâu dài. 
9 12 TTHC trên lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú của Công an xã; 03 TTHC trên lĩnh vực CCCD; 03 TTHC trên lĩnh 

vực Ngành nghề kinh doanh có điều kiện; 01 TTHC về xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ; 05 

TTHC về quản lý đăng ký xe; 01 TTHC về trình báo mất hộ chiếu phổ thông. 
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toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa 

giải, cụ thể, như: Tham mưu Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH&XDPT TDBVANTQ 

huyện tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp 

hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 và ra 

mắt mô hình cấp huyện, tại Hội nghị đã có 08 cá nhân 02 tập thể được lãnh đạo 

cấp trên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện mô hình. 

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện, Công an xã, thị trấn đã làm tốt công tác 

tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng 

hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo ANTT ở cơ sở, nhằm 

đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động của các mô hình đó. Hiện tại trên địa bàn 

huyện có 11 mô hình: mô hình Câu lạc bộ phụ nữ quản lý, giáo dục con em không 

vi phạm pháp luật; mô hình camera an ninh; mô hình phòng chống bạo lực gia 

đình; mô hình tự phòng, tự quản và phong trào 3 giảm 4 giữ về ANTT; mô hình tổ 

ANND có 90 tổ với 572 thành viên; mô hình Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người 

chấp hành xong an phạt tù tái hòa nhập cộng đồng (5+1); mô hình Zalo an ninh; 

mô hình tiếng kẻng an ninh; mô hình Đội thanh niên xung kích giữ gìn ANTT; mô 

hình Giáo xứ không có tệ nạn xã hội; gấp rút hoàn thiện hồ mô hình Tổ liên gia an 

toàn phòng cháy, chữa cháy. 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. 

Công tác tranh thủ người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, chức sắc 

các tôn giáo phục vụ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. 

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành trong công tác vận động, tranh thủ 

người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo để phục vụ công 

tác tuyên truyền, vận động Nhân dân: Từ đầu năm 2022 đến nay, đã vận động, 

tranh thủ 532 lượt người uy tín; vận động 18 lượt thành viên LL04 cũ; vận động cá 

biệt trên 200 trường hợp người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, chức sắc các 

tôn giáo. Thông quan công tác, vận động, tuyên truyên đã góp phần tham gia giải 

quyết tranh chấp, khiếu kiện liên quan đất đai, bảo đảm an ninh nông thôn, không 

để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; nắm bắt di biến động 16 đầu đơn 

cầm đầu, cốt cán, 10 đối tượng có các hoạt động biểu hiện chống đối manh động 

liên quan đến tranh chấp tại Công ty Nam Nung; tổ chức nắm tình hình, kịp thời 

phát hiện, hướng dẫn chính quyền xã Nâm Nung, Nâm N’Đir lập biên bản xử lý 

09 trường hợp xây dựng chòi trái phép tại các tiểu khu thuộc quyền quản lý của 

Công ty Nâm Nung; Tiến hành làm việc với 13 trường hợp có đơn thư khiếu kiện 

tại Công ty Nam Nung để nắm tư tưởng và tình hình có liên quan. Gặp gỡ 127 hộ 

tranh chấp để vận động, tuyên tuyền và giải thích pháp luật. Tổ chức lực lượng 

giải tán 02 cuộc các hộ dân tụ tập đông người tại các vườn cây cao su của Công ty 

Nâm Nung tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT. Vận động, thuyết phục được 15 

trường hợp (hộ dân) trao trả lại 29 ha bao chiếm trái phép lại cho Công ty Nam 

Nung. Vận động, tuyên truyền được 06 hộ dân ký kết hợp đồng giao khoán vườn 
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cây cao su với Công ty Nam Nung. Tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện 

giải quyết dứt điểm 02 vụ10 và tạm ổn định 01 vụ11.   

Công tác tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo 

đảm giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, 

phòng; hướng dẫn xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn an toàn về ANTT; tiếp 

nhận và xử lý kịp thời tin báo tố giác tội phạm, hoạt động vi phạm pháp luật do Nhân 

dân cung cấp.  

- Làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý ngăn 

chặn các hành vi vận chuyển pháo, đốt pháo trái phép; chủ động tham mưu cho 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cam kết không 

để xảy ra tình trạng mua bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép, vì vậy trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn không xảy ra tình trạng đốt pháo 

tràn lan, phức tạp12. Hướng dẫn, tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC và 

tổ chức kiểm ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC cho 9.450 hộ gia đình. Kiểm tra 

an toàn và tổ chức ký kết an toàn PCCC đối với 504 hộ gia đình kết hợp sản xuất 

kinh doanh. Vận động thu hồi 63 khẩu súng tự chế, 14 nòng súng , 01 ống nhòm 

của súng. Rà soát, lập danh sách 23 trường hợp nghi vấn tàng trữ, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện để phối hợp triển khai các biện 

pháp giáo dục, quản lý, vận động. Tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý cư trú13; tham mưu ban hành hàng 

chục văn bản hướng dẫn xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn an toàn về ANTT. 

(93 khu dân cư, 12 xã, thị trấn). 

- Công tác tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo tố giác tội phạm, hoạt động vi phạm 

pháp luật do Nhân dân cung cấp đạt được một số kết qủa nhất định, như: Trong năm 

2022 tiếp nhận 95 tin báo liên quan an ninh, trật tự, trong đó quần chúng Nhân dân 

cung cấp 71 tin báo, tố giác tội phạm có giá trị, giúp lực lượng Công an huyện giải 

quyết tốt các vụ việc theo đúng quy định pháp luật, không làm oan sai, bỏ lọt tội 

phạm; phối hợp tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người có quá khứ lầm lỗi tái 

hòa nhập cộng đồng với trên 234 trường hợp; dẫn giải, vận động 07 đối tượng 

phạm tội tự thú, đầu thú; quản lý tốt 46 đối tượng người nghiện ma túy, nghi sử 

dụng trái phép chất ma túy 165 đối tượng... 

1.3 Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tại địa bàn. 

                                                 
10 Vụ “Tranh chấp, khiếu kiện giữa 69 hộ dân tại xã Tân Thành với công ty TNHH khoa học công nghệ môi trường 

Quốc Việt”; Vụ “tranh chấp khiếu kiện giữa các hộ dân tộc buôn Ol, Đăk Drô với dự án trồng rừng tại tiểu khu 

1260 xã Buôn Choah”. 
11 Vụ tranh chấp, khiếu kiện tại Dự án trồng cỏ và chăn nuôi bò thịt của công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai 

tại xã Quảng Phú. 
12 Tham mưu cho UBND huyện 01 chỉ thị, 01 Công văn chỉ đạo về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về 

quản lý, sử dụng pháo. Phát hiện, xử lý 01 buôn bán pháo trái phép; Phát hiện, phạt hành chính 01 trường hợp về 

hành vi sử dụng pháo nổ trái phép, phạt 7.500.000đ.  
13 Kiểm tra, nhắc nhở 03 cơ sở kinh doanh có điều kiện; Kết thúc và tiếp nhận mới 01 cơ sở kinh doanh có điều 

kiện; Kiểm tra lưu trú, phát hiện 03 trường hợp vi phạm, phạt 2.500.000đ. 
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Công tác phối hợp với các ban, ngành, doanh nghiệp, sơ sở giáo dục thực hiện 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

Từ đầu năm 2022 đến nay, đã phối hợp cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền 

phổ biến pháp luật  liên quan an ninh, trật tự, phát động phong trào được 06 buổi, cho 

06 cơ sở giáo dục (Trường THPT Hùng Vương, Trần Phú, Krông Nô, Dân tộc nội trú 

Krông Nô, 02 Trường THCS) với khoảng 3.150 cán bộ, giáo viên học sinh tham dự; 

Tổ chức hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện 

Thông tư số 124/2021/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”; 

Quyết định 510/QĐ-BCA về tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ. 

Công tác hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục triển khai thực 

hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an.  

Triển khai hướng dẫn thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ 

công an đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo Hướng dẫn số 

527/V05-P2, ngày 26/04/2022 về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 

124/2021/TT-BCA trên địa bàn toàn huyện năm 2022. Tham gia hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ 

Công an về “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ”. Tham mưu ban hành văn bản14 tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho 78 xã, thị 

trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục triển khai thực hiện Thông tư số 

124/2021/TT-BCA và Quyết định 510/QĐ-BCA của Bộ Công an, qua đó Công an 

huyện đã tiến hành đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiến hành họp xét, đánh giá kết quả 

thực hiện Thông tư 124 và Quyết định 510/QĐ-BCA; tham mưu thành lập Hội đồng 

thẩm định kết quả thực hiện Thông tư 124 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện năm 2022. Kết quả sơ bộ đến nay có ( 11/12 xã, thị trấn; 49/50 cơ quan;... 

07/11 doanh nghiệp; 05/05 cơ sở giáo dục) đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật 

tự. 

Công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

củng cố, kiện toàn lực lượng Bảo vệ và tạo điều kiện cho lực lượng Bảo vệ tham gia 

các lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ do Công an tỉnh tổ chức: Chưa tổ chức. 

1.4 Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tổ 

chức chính trị - xã hội vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ kết hợp với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác 

của địa phương như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói, giảm 

nghèo”.  

- Phối hợp làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hội viên, đoàn viên các 

tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

                                                 
 14 Công văn số 662/BCĐ, ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và 

XDPTTDBVANTQ huyện về việc đôn đốc các xã, thị trấn triển tổ chức họp xét, đánh giá việc thực hiện Thông tư 

số 124/2021/TT-BCA và Quyết định 510; Công văn số 1851/UBND-CAH, ngày 22 tháng 9 năm 2022 về việc ban 

hành danh sách các cơ quan đơn vị thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA trên địa bàn huyện… 
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đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân đân tích cực 

phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội kết 

gắn kết với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác của địa phương như: 

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói, giảm nghèo”. Tiếp tục phối hợp triển khai 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 39b/KH-CAH-MTTQ, ngày 24/9/2021 về tiếp 

tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Công an huyện với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021 – 2023; Kế hoạch số 

63/KH-CAH-MTTQ, ngày 08/4/2022 về phối hợp giữa Công an huyện với Ủy ban 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2022.  

- Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Huyện ủy cùng Mặt trận 

tổ quốc, ban, ngành đoàn thể các cấp nhằm phát huy và giữ gìn sự đoàn kết quân 

dân tại địa phương; phối hợp tham gia hướng dẫn Nân dân thực hiện có hiệu quả 

các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp giúp dân phòng, chống và 

khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, cụ thể như: Trong năm 2022 Công 

tác an sinh xã hội, công tác từ thiện, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giúp 

đỡ Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch 

Covid-19... góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng Công an 

với Nhân dân được cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện đặc biệt quan tâm thực hiện. 

Trong các dịp Lễ, Tết sự kiện trọng đại của đất nước lực lượng Công an huyện 

luôn thể hiện là lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác dân vận, điển hình như: 

Phối hợp với Ban Dân vận huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành 

viên vận động, tuyên truyền các cơ sở tôn giáo treo cờ Tổ quốc, thực hiện nghiêm 

công tác phòng chống dịch Covid -19; tổ chức thăm hỏi tặng quà, tranh thủ hàng 

trăm lượt người uy tín, chức sắc, cốt cán trong dân tộc, tôn trong các dịp lễ kỷ 

niệm của từng tôn giáo trong không khí vui tươi, đoàn kết, đảm bảo an toàn về an 

ninh, trật tự; Tổ chức thăm, tặng qùa và chúc Tết 02 đơn vị kết nghĩa tại thôn Phú 

Hòa, Phú Vinh xã Quảng Phú mỗi suất trị giá 500.000 đồng; Thăm, tặng 215 suất 

tại đơn vị kết nghĩa Bon Dru, Thị trấn Đắk Mâm với tổng giá trị là 22.000.000 

đồng; chúc Tết, tặng 10 suất quà  cho các đối tượng chính sách, gia đình cán bộ, 

chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng; 

giúp đỡ một số hộ dân tại xã Buôn Choah dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa góp phần 

cùng nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Phối hợp Hội Phụ 

nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ huyện thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho 02 

cháu nhỏ có hoàn đặc biệt khó khăn tại tại xã Đức Xuyên với phần quà trị giá 

1000.000 đ; Chi bộ CSGT tặng 03 suất quà trị giá 4.500.000 đ cho 03 em học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Trần Phú, Đắk Sôr; phối hợp với 

UBMTQ huyện, xã cùng các mạnh thường quân ủng hộ ngày công, tổ chức xây 

dựng 04 căn nhà tình nghĩa với kinh phí 230.000.000đ… Ngoài ra, vận động hàng 

trăm triệu đồng, hàng tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các mạnh thường quân, tổ 

chức, cá nhân từ thiên phục vụ hỗ trợ, ủng hộ người dân gặp khó khăn trong đại 

dịch Covid -19.Các hoạt động trên đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi 
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nhận, đánh giá cao, tạo sự tin yêu, ủng hộ mạnh mẽ từ quần chúng nhân dân đối 

với lực lượng Công an. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí 19 trong bộ Tiêu chí Nông thôn 

mới. Thường trực ban chỉ đạo huyện gấp rút hoàn thiện việc thẩm định, đánh giá 

việc thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an 

quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” làm cơ sở để kết luận về chỉ tiêu 

19.2 của tiêu chí 19 trong bộ Tiêu chí Nông thôn mới. 

- Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia cùng lực 

lượng Công an triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ sở dữ liệu Quốc gia về 

dân cư và Đề án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân được cấp ủy, lãnh đạo 

đơn vị quan tâm triển khai thực hiện hiệu qua. Trong năm 2022 tham mưu cấp ủy, 

chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản liên quan triển khai thực hiện Đề án 

cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Đề án sản xuất cấp và quản lý căn cước công 

dân; chú trọng sử dụng hình thức truyên truyền rộng rãi thông qua các phương tiện 

thông tin, đại chúng: phát trên hệ thống phát thanh được 250 lượt; 14 tin, phóng sự 

truyền hình/109 lượt phát; Đăng tải trên trang “Tôi yêu Krông Nô”, “Zalo An 

ninh”, “Fanpage ANTT” Công an các xã, thị trấn về thực hiện có hiệu quả Đề án 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án sản xuất cấp và quản lý căn cước công 

dân được  157 bài, 189.000 lượt xem, 345 lượt chia sẻ… 

- Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dựng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điệu tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 

2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó: tiếp tục duy trì thường xuyên, hằng ngày 

việc bổ sung, cập nhật dữ liệu dân cư, bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, 

sạch sống”15;  Tổ chức thu nhận 9.976 hồ sơ đủ điều kiện được cấp CCCD có mặt 

tại địa phương. Triển khai chuyển công tác đăng ký, quản lý cư trú từ thủ công 

sang thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại 12/12 xã, thị trấn. 

Triển khai giải quyết TTHC dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4 đối với 25 TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện và Công an cấp xã16, qua đó đã 

tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 là 

770 hồ sơ, đạt tỷ lệ 7,12%. 

1.5 Công tác tham mưu tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” năm 2022. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ huyện tổ 

chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Qua đó có 02 đơn vị tổ 

chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: tổ chức tại 02 điểm, 01 điểm cấp 

                                                 
15 Hiện tại đã thu thập, cập nhật trên hệ thống được 86.116 trường hợp (đạt 100%); thu thập thông tin dân cư cho 

526 trường hợp, chỉnh sửa thông tin dân cư cho 345 trường hợp, Cập nhật số CMND cho 5.276 trường hợp; Cập 

nhật không có chủ hộ 644 trường hợp; Chỉnh sửa hộ nhiều hơn 01 chủ hộ cho 66 trường hợp; Xóa trùng thông tin 

cho 968 trường hợp. Rà soát 183/183 (đạt 100%) đối với các trường hợp không tìm thấy thông tin trong CSDL quốc 

gia về dân cư. 
16 12 TTHC trên lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú của Công an xã; 03 TTHC trên lĩnh vực CCCD; 03 TTHC trên 

lĩnh vực Ngành nghề kinh doanh có điều kiện; 01 TTHC về xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ; 05 

TTHC về quản lý đăng ký xe; 01 TTHC về trình báo mất hộ chiếu phổ thông. 
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xã và 01 điểm cấp thôn (điểm cấp xã, tại Nhà văn hóa xã Nâm N’đir với khoảng 

170 đại biểu và người dân tham gia, trong đó: lãnh đạo tỉnh 02 đồng chí, lãnh đạo 

huyện có đồng chí Chủ tịch UBND huyện và một số Thủ trưởng một số ban, 

ngành của huyện, cán bộ, công chức, viên chức, trưởng khu dân cư và Nhân dân 

trên địa bàn xã; 01 cấp thôn tại thôn Tân Lập xã Nâm Nung với 60 đại biểu và 

người dân tham gia, chủ yếu là đại biểu cấp xã và Nhân dân trên địa bàn xã tham 

dự). Hội nghị tại xã Nâm Nâm N’đir Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và 

XDPTTDBVANTQ tỉnh tặng 01 suất quà trị giá 5000.000đ; lãnh đạo UBND xã 

tặng 05 suất quà cho 05 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã, với tổng giá trị 

1.000.000đ (mỗi suất trị giá 200.000 đ), tổ chức cấp phát 40 mũ bảo hiểm trai cho 

người dân đến tham dự; Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn Tân 

Lập, xã Nâm Nung trao tặng Giấy khen cho 01 tập thể 02 các nhân có thành tích 

suất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Ngoài ra, căn cứ Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ của 

Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ huyện 100% cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên đia bàn huyện tổ chức phổ biến về nội dung, 

mục đích, ý nghĩa của ngày hội cho toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh 

và Nhân dân thuộc đơn vị, địa phương mình; Trung tâm VH-TT-TT huyện phối 

hợp xây dựng 01 phóng sự về các hoạt động của lực lượng Công an phối hợp với 

ban, ngành đoàn thể trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong, sau Ngày hội. 

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các đoàn thể 

- Trong năm 2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ với 

lực lượng Công an, tham mưu ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, công văn 

lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ; phòng, chống đấu tranh xử lý các loại tội phạm, các hành vi vi 

phạm pháp luật liên quan an ninh, trật tự gắn với đẩy mạnh tuyên truyền người dân 

chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-1917. 

Công tác tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đoàn viên, hội 

viên, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên huyện phối hợp tốt 

trong phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viện, các tầng lớp 

Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về hoạt động chuyên ngành và tình hình có liên quan an ninh, trật tự, trọng tâm là: 

Tuyên tuyền, phổ biến về Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

Chương trình hành động số 39-CTr/HU, ngày 13/03/2019 của Huyện ủy Krông Nô 
                                                 
17

 Kế hoạch số 63/KH/CAH-MTTQ, ngày 08/4/2022 của Công an huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 

các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2022; 

phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên 

truyền, phổ biến cho 100% cán bộ, hội viên, đoàn viên trên toàn huyện hưởng ứng, thực hiện Kế hoạch Ngày hội 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm… 
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về triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban bí thư về 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào 

Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt 

Nam, Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Kết luận số 01-KL/TW, 

ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân và 

kết quả học tập, thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự 

tiền phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Các văn 

bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của địa phương về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện, đặc biệt phòng tránh nguy cơ 

dịch bùng phát trở lại; Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước18; phối hợp 

tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đó là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm 

chính đáng góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã 

hội, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh trật 

tự, phòng chống trước mọi âm mưu, phương thức thủ đoàn chống phá của các thế 

lực thù đich và bọn tội pham. 

- Kết quả phổ biến, tuyên tuyền: Phối hợp lồng ghép tuyên tuyền, phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các buổi làm việc, các cuộc họp 

của Chi bộ, họp thôn, MTTQ và tổ chức thành viên, các cuộc họp, sinh hoạt khác 

có liên quan được 145 đợt với 7.250 lượt người tham gia. Nội dung về phòng, 

chống tác hại ma túy; lừa đảo qua mạng; huy động vốn đa cấp; cho vay nặng lãi; 

bạo lực học đường; phòng chống đuối nước; trật tự an toàn giao thông; vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Pháo... 

- Phối hợp hiệu quả với Ban Dân vận huyện, Công an huyện, Cơ quan Quân 

sự huyện trong vận động, truyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, các văn 

bản của cấp trên liên quan công tác dân vận như: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 

                                                 
18 18 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/2/1930 – 03/2/2022) và mừng xuân Nhâm Dần 2022; 110 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương, lãnh đạo 

tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (28/3/1912 – 28/3/2022), 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 

(1912-2022), định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng quý I năm 2022. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 

tháng 3 âm lịch); 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và ngày Quốc 

tế lao động (01/5); 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022). ngày kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng 

Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022); 121 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/1922), lãnh đạo 

tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-

19/5/2022); 204 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818-5/5/2022); 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 

(19/5/1941-19/5/2022); 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022). Ngày Thương binh liệt liệt 

sỹ (27/7); Ngày thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia. 18ngày 01/8 ngày truyền thống 

ngành Tuyên giáo của Đảng, 77 năm ngày cách mạng tháng Tám 19/8; ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 02/9; 77 năm ngày thành lập công an nhân dân 19/8 và 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ  an ninh 

Tổ quốc 19/8; 77 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa 28/8; 134 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng 

20/8; 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 110 năm ngày sinh đồng chí chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ 

chí công 27/8. Tuyên truyền  về mối quan hệ tốt đẹp , đoàn kết, hữu nghị  giữa Việt Nam-Lào, Việt Nam- 

CampuChia,  tuyên truyền kỷ niệm “55 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia” và “Quan hệ hữu nghị vĩ 

đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào”. Tuyên truyền về Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật 

cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” năm 2022. Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 02/9, 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng phong; khởi nghĩa Nơ Trang Lơng; giải Báo chí tỉnh Đăk Nông 

lần thứ 7 năm 2022. 
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03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi 

mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị 

quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW, ngày 26/01/2015 của 

Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội 

trong tình hình mới”; Quy chế số 18-QC/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy Đắk 

Nông về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” tỉnh Đắk Nông cho 

100% cán bộ, đảng viên, hội viên đơn vị. 

Công tác tổ chức các hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở; vận động nhân 

dân thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư” 

gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới”; Công tác 

xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, buôn, bon gia đình văn hóa; vận động Nhân 

dân thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng; phát huy vai trò của người uy tín, 

chức sắc tôn giáo trong cộng đồng dân cư. 

- Công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng xã hội 

có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm phối hợp thực hiện. Nhân dịp Tết nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm, tặng 

quà và chúc tết cho đơn vị kết nghĩa Buôn Sứk, xã Quảng Phú 25 suất quà trị giá 

30.000.000đ. Thăm, tặng quà già làng, người có uy tín 04 suất quà; phối hợp với 

các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền tỉnh, huyện, xã thăm, tặng quà cho các gia 

đình chính sách có công, các hộ bị nhiễm chất độc da cam, các hộ nghèo, cận 

nghèo, các hộ già cả neo đơn, lực lượng cốt cán, già làng, người có uy tín và đội 

công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở, gia đình tân binh chuẩn bị nhập 

ngũ19… Thực hiện Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Huyện ủy, Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham gia Hội nghị báo 

cáo viên trực tuyến về về việc tuyên truyền, biển, đảo, biên giới quốc gia. Sau đó 

đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và gửi tài liệu tuyên truyền đến Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các xã, thị trấn để tuyên truyền đến Hội viên và các tầng lớp Nhân dân 

trên địa bàn huyện.  

- Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” là cuộc vận động lớn của Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam. Do vậy, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được tập trung triển khai để góp phần thực 

hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xây dựng báo cáo kết quả tổ chức lấy ý 

kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng Nông thôn mới tại xã Đắk 

Drô; tuyên truyền xã Đắk DRô đạt chuẩn nông thôn mới và triển khai bộ tiêu chí 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 

– 2025. Tiếp tục tập trung triển khai để góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng 

                                                 
 19 4.998 suất với tổng trị giá là 1.572.750.000đ; 4.080 kg gạo; Phòng Dân tộc huyện cấp tiền tết cho 22 

buôn, bon tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện x 6.000.000đ/buôn, bon = 132.000.000đ.  Phối hợp với 

UBMTTQ Việt nam tỉnh tặng 200 suât quà, mỗi suất quà 1.000.000đ cho các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra 

từ nguồn hỗ trợ của ngân hàng BIDV chi nhanh tỉnh Đăk Nông và 200 xuất quà trị giá mỗi xuất quà 1.000.000đ 

từ nguồn tài trợ của các mạnh thường quân tỉnh Bình Phước. 



15 

 

  

nông thôn mới đối với xã Nâm N’Đir. Ngoài ra: UBMTTQ xã, thị trấn có nhiều 

hoạt động phối hợp với các đoàn thể đóng góp ngày công, tiền để xây dựng đèn 

đường dân sinh, quanh khu cơ quan làm việc, đường làng ngõ xóm, xịt thuốc 

chống muỗi phòng chống bệnh sốt xuất huyết, nạo vét bùn mương phục vụ cho 

việc tưới nước sản xuất. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc việt Nam huyện đã 

phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ 

thị 15-CT/HU, ngày 10/4/2017 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”. 

- Công tác tôn giáo luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, 

theo đó đã ban hành Hướng dẫn số 35/HD-MT, ngày 15/3/2022 về thực hiện công 

tác Tôn giáo năm 2022. Phối hợp với MTTQ tỉnh và phòng Nội vụ tổ chức thăm 

và tặng quà các cơ sở tôn giáo nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, mùa lễ vu lan 

báo hiếu, Lễ Phật đản năm 2022,18 suất quà. Thường xuyên nắm bắt tình hình 

hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện, đặc biệt là việc chấp hành 

các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm đầy đủ các mũi Vacxin COVID-19. Tổ 

chức hội nghị đối thoại, gặp mặt và chúc tết các chức sắc, lực lượng cốt cán, người 

có uy tín trong đồng bào có đạo năm 2022. 

- Hoạt động của các nhóm, câu lạc bộ pháp luật và các mô hình tuyên truyền 

pháp luật tại cơ sở đã đi vào nề nếp, thường xuyên, từ đầu năm đến nay đã tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 48 đợt với 12.126 lượt người tham 

dự. 

* Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ 

các cấp. 

- Thực hiện kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc năm 2022 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Huyện Đoàn đã xây dựng, ban hành một số văn 

bản để triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo Đoàn, Hội cấp dưới và đoàn viên, hội viên 

thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống 

mua bán người và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ20. 

                                                 
20 Kế hoạch số 07-KH/BTV, ngày 10/02/2022 về thực hiện phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; kế 

hoạch số 08-KH/BTV, ngày 10/02/2022 về thực hiện phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch số 09-

KH/BTV, ngày 18/3/2022 về phối hợp phát động quần chúng năm 2022, nắm tình hình trước, trong, sau tết nguyên 

đán Nhâm Dần; kế hoạch số 13/KH-BTV, ngày 23/6/2022 chuyển hóa xã Nâm N’Đir thành địa bàn không có tệ nạn 

ma túy; kế hoạch số 11/KH-BTV, ngày 10/5/2022 triển khai thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận 

động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027; kế hoạch 

số 12/KH-BTV, ngày 10/5/2022 triển khai thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-

2025”; kế hoạch số 21-KH/BTV, ngày 04/10/2022 thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào DTTS và miền núi năm 2022; Hướng dẫn số 10/HD-BTV, ngày 11/11/2022 hưởng ứng ngày pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2022...Kế hoạch số 12-KH/HĐTN, ngày 05/8/2022 của Huyện Đoàn về hưởng ứng Ngày hội toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022... 
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- Kết quả đạt được liên quan việc thực hiện các phong trào thi đua của Đoàn/Hội 

gắn với việc phối hợp với lực lượng Công an các cấp tuyên truyền các quy định của 

pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, xâm hại tình dục 

ở trẻ, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bạo lực gia đình, xây dựng và củng cố các mô hình về 

gia đình và an toàn cho phụ nữ trẻ em. 

Hoạt động Hội liên hiệp Phụ nữ. 

Thực hiện Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội LHPN 

tỉnh phát động, Hội phụ nữ các cấp tuyên truyền, vận động đến cán bộ, hội viên, 

phụ nữ và người dân tại địa phương nhắn tin ủng hộ mô hình sinh kế đồng hành 

cùng phụ nữ biên cương có 74 tin nhắn. Phát động đến các cơ sở Hội thành lập 

mới 02 câu lạc bộ “phụ nữ quản lý, giáo dục con em đình không vi phạm pháp 

luật” tại xã Nâm N’Đir, Tân Thành có 43 thành viên tham gia nâng tổng số Câu 

lạc bộ toàn huyện có 16 CLB với 623 thành viên; phối hợp Công an tổ chức sở kết 

mô hình CLB “phụ nữ quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật” trong 

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Nâm N’điểm năm 2022. 

Phối hợp Hội LHPN tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyền thông về phòng chống 

bạo lực gia đình, phòng chống hôn cận huyết thống cho hội viên phụ nữ đồng bào 

dân tộc mông và sán chỉ tại xã Đắk Nang có 100 người tham gia; tổ chức truyền 

thông công tác hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế và trao bếp đun tiết kiệm năng 

lượng năm 2022 tại xã Nam Đà với 220 chị tham gia, đồng thời trao 1.800 bếp đun 

cho hội viên phụ nữ thuộc 06 xã: Nam Đà, Đăk Drô, Nâm Nung, Nâm N’Đir, Đăk 

Sôr, Nam Xuân; tổ chức truyền thông cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 

3 sạch” thuộc Chương trình MTGQ xây dựng nông thôn mới và bình lọc nước với 

hơn 200 chị tham gia, đồng thời trao 1.900 bình lọc nước cho hội viên phụ nữ 

thuộc 06 xã: Tân Thành, Buôn Choah, Đức Xuyên, Đắk Nang, Đức Xuyên, Quảng 

Phú và thị trấn Đắk Mâm. 

Triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” đối với trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn. Hiện nay trên địa bàn huyện đã được Hội phụ nữ Công an tỉnh 

Đắk Nông, các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu cho 59 cháu trên địa bàn huyện. Tiếp 

tục thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia 

giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” (Đề án 938), tổ chức lớp 

tập huấn Đề án 938 tại xã Nam Xuân có 60 chị tham gia; tập trung nâng cao kiến 

thức, kỹ năng cho phụ nữ về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục làm cha mẹ, 

giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục tiền hôn nhân; phòng chống bạo lực gia đình, 

bạo hành trẻ em; vận động xã hội xây dựng cộng đồng an toàn; nhân rộng các mô 

hình cộng đồng an toàn, làng quê an toàn, phương tiện an toàn cho phụ nữ, trẻ em, 

Nhóm cha mẹ dựa vào cộng đồng.  

Phối hợp với Trung tâm Y tế, các ban, ngành tổ chức tuyên truyền an toàn 

thực phẩm, phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh đậu mùa khỉ; phòng chống 

đuối nước, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền bình đẳng giới, 

phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ma túy, mại 

dâm, HIV/AIDS, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ, tiêm chủng mở rộng, chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và lồng ghép dịch vụ KHHGĐ có 7.861 lượt chị. Tham gia 
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với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương; hỗ trợ trạm y tế xã 

tham gia truy vét lấy mẫu xét nghiệm; giám sát các trường hợp cách ly y tế tại nhà, 

tham gia nấu ăn cho các khu cách ly tập trung, quyên góp ủng hộ “Bếp ăn 0 đồng” 

cho công dân và lực lượng tham gia chống dịch được 3,5 tấn gạo, 200 thùng mì 

tôm, hơn 17 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác. 

Hoạt động Huyện Đoàn. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các giải pháp tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đổi mới, qua đó, hình thành thói quen “Sống 

và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thanh 

niên (sửa đổi), Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 

2030 theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Nông. Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống ma túy giai đoạn 

2018 - 2022” được triển khai đạt nhiều kết quả tích cực... Toàn huyện tổ chức 

được 20 hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật với hơn 3.120 lượt thanh thiếu 

nhi tham gia. 

Ban thường vụ Huyện đoàn thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu dân cư, trong các Trường học trên địa bàn huyện. 

Nổi bật trong năm là hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật giao 

thông đường bộ, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội cho giáo viên, học sinh, 

thanh, thiếu niên được 04 đợt thu hút trên 2.000 lượt người tham gia; chỉ đạo, 

triệu tập trên 60 lượt đoàn viên thanh niên tham gia phối hợp với Công an huyện 

tổ chức các đợt Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tôi phạm. Theo dõi, 

hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện tiếp tục triển khai phong trào 

“Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, 

sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”, 100% các tổ chức Đoàn 

trong lực lượng vũ trang có hoạt động kết nghĩa với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân 

cư, trong trường học21.  

 Đoàn, Hội các cấp, đặc biệt Đoàn, Hội cơ sở thường xuyên phối hợp chặt 

chẽ với lực lượng Công an cùng cấp duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình tổ 

chức quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở nói chung và các mô hình 

thanh niên, hội viên phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm, các câu lạc bộ nói 

riêng, như: mô hình Câu lạc bộ phụ nữ quản lý, giáo dục con em không vi phạm 

pháp luật với 16 đơn vị; mô hình Đội thanh niên xung kích giữ gìn ANTT với 06 

đơn vị, đều hoạt động tốt góp phần cùng lực lượng Công an cơ sở hoàn thành 

nhiệm vụ đảm bảo an ninh trạt tự địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn Thanh 

niên, Hội Phụ nữ cấp cơ sở đều cử nhân sự chủ chốt tham gia vào các mô hình 

tham gia phòng, chống chống tội phạm, tệ nạn xã hội khác, như: mô hình phòng, 

chống bạo lực gia đình; mô hình tổ ANND; mô hình Quản lý, giáo dục, giúp đỡ 

                                                 
21 Đoàn Công an huyện đã thăm, tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 

trong học tập tại trường Tiểu học Phan Bội Châu xã Nâm N’Đir, với tổng giá trị quà tặng 5.000.000 đồng; 
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người chấp hành xong an phạt tù tái hòa nhập cộng đồng (5+1) đơn vị đã được 

nâng cấp thành một mô hình cấp huyện... 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chú trọng hơn tới công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng, chống tội phạm và 

tệ nạn xã hội; sự nhận thức của cán bộ, Đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân 

dân đã có bước chuyển biến rõ rệt. Những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước 

về công tác ANTT được triển khai thực hiện có hiệu quả ở hầu hết các xã, thị trấn, 

cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Quá trình vận động toàn dân tham gia vào 

phong trào giữ gìn ANTT, ban, ngành, đoàn thể các cấp có nhiều nỗ lực, xây dựng 

cơ chế phối hợp cũng như nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện nên 

đã tạo được tiếng nói chung, mang lại những kết quả nhất định. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại một số cơ quan, 

đơn vị chưa được quán triệt sâu rộng, kịp thời, còn nhiều hạn chế; Sự phối hợp 

giữa các lực lượng trong công tác tuyên truyền vận động nhiều lúc còn chưa chặt 

chẽ; Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa phát huy được ý thức trách 

nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; Công tác xây dựng kế hoạch, sơ kết, 

tổng kết, đánh giá nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được chú trọng, 

tiến hành chưa thường xuyên; Tình hình an ninh xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ phát 

sinh điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. 

IV. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị phải tăng cường sự lãnh đạo, 

chỉ đạo sát sao đối với công tác vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật 

tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư trung ương Đảng về "Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình 

hình mới"; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy 

định về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an 

toàn xã hội; Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy 

định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự ” và luôn coi đây là một nhiệm vụ trọng 

tâm, thường xuyên; củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả của phong trào, giữ môi 

trường ổn định về an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã 

hội ở địa phương. 

- Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác này, yêu 

cầu có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 

pháp luật... Đổi mới phương thức quản lí, điều hành, xây dựng phong cách làm 

việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Thực hiện 

dân chủ ở các xã, thị trấn, đôn đốc theo dõi và giám sát lẫn nhau trong việc thực 

hiện quy chế. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng, 
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nhiệm vụ trong thời gian, giai đoạn tiếp theo, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát 

hiện bồi dưỡng, phát triển nhân tố mới cho phong trào. 

- Ban chỉ đạo PCTP, TNXH & XDPTTDBVANTQ tỉnh tiếp tục quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo cũng như bố trí kinh phí hợp lý, thúc đẩy công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng mạnh mẽ, toàn diên. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến quán triệt nghiêm túc thực hiện các 

văn bản cấp trên liên quan công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đối với cơ quan, đơn vị, 

Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên toàn huyện tiếp, 

trọng tậm là: Chỉ thị số 09 - CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ trong tình hình mới"; Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính 

trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm 

trong tình hình mới”; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ 

công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn liền với tiêu chí số 19 

về chương trình mục tiêu Quốc Gia xây dựng nông thôn mới… 

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với ban, ngành, 

đoàn thể các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 

chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan an 

ninh trật tự nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ 

An ninh Tổ quốc của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; Đề cao 

cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, luận 

điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, chia rẽ, phá hoại 

khối đại đoàn kết toàn dân; Giải quyết kịp thời những mâu thuẫn mới phát sinh 

trong nội bộ nhân dân từ cơ sở. 

- Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tận dụng tối đa lợi thế, tiện ích nền 

tảng công nghệ thông tin, truyền thông để tuyên truyền các chủ trương chính sách 

của Đảng, pháp luật Nhà nước, âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động các thế 

lực thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ và các loại tội phạm, tệ nạn xã 

hội một cách nhanh chóng, kịp thời, rộng khắp nhất. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt 

động của các mô hình, từ đó có cơ sở củng cố, kiện toàn, nhân rộng hoặc đề nghị 

thanh loại các mô hình hoạt động cầm chừng, chưa hiệu quả; tham mưu tập trung 

nguồn lực, đầu tư trang thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất nâng cao hiệu quả hoạt 

động các mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở. Tập trung 

nhân rộng mô hình, gồm: Mô hình “Camera an ninh”; duy trì và phát huy tính hiệu 

quả mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa 

nhập cộng đồng”, CLB phụ nữ quản lý, giáo dục con em khong vi phạm pháp luật 

và mô hình “Tổ an ninh Nhân dân”. 
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- Ban hành các văn bản Hướng dẫn Công an xã, thị trấn về việc triển khai, 

thực hiện Triển khai thực hiện Quyết định 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/12/2021 

của Bộ Công an ban hành “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn 

dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc”; Tổ chức sơ kết 01 năm triển khai xây dựng thí điểm 

“xã điển hình, tiêu biểu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã 

Nam Đà. Tiếp tục triển duy trì giữ vững “xã, thị trấn điển hình, tiêu biểu về phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đối với xã Nam Đà, nghiên cứu nhân rộng 

đối với các xã còn lại. 

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền gương người tốt, 

việc tốt, điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân 

tiêu biểu; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, điều kiện, cơ sở vật chất trong phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Nơi nhận: 

- TT BCĐ tỉnh (PV05 – CAT);  

- TT Huyện ủy; 

- UBND huyện; 
- Lưu CAH - XDPT BV ANTQ. 
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