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BCĐ PCTP,TNXH&XDPTTDBVANTQ huyện Krông Nô báo cáo tình 

hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện năm 2022 

như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm tình hình địa phương 

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Krông Nô gặp 

nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, 

biến đổi khí hậu... Tình hình an ninh, trật tự trên đại bàn huyện cơ bản ổn định 

và được giữ vững. Tuy nhiên, tình trạng tranh chấp đất đai, mâu thuẫn lợi ích 

giữa người dân với doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Nam Nung) chưa được 

giải quyết dứt điểm1, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Tội phạm tuy giảm 

nhưng xuất hiện nhiều thủ đoạn mới, hoạt động tinh vi.  

2. Đặc điểm, diễn biến tình hình tội phạm tại địa phương 

- Tội phạm về trật tự xã hội và an toàn xã hội: Xảy ra 52 vụ2, 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 

hoạt động theo kiểu băng, ổ nhóm và hoạt động kiểu “xã hội đen”, tuy nhiên tính 

                                                 
1 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 Nam 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 813ha tại 06 tiểu khu thuộc 

quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Nam Nung, chưa chấp hành quyết định của UBND huyện về 
việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với chòi, lán dựng trái phép tại vườn cây cao su của 

Công ty TNHH MTV 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 TNHH MTV Nam Nung và viết 10 
loại 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 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. 
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chất, phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm có chiều hướng 

manh động, tinh vi, phức tạp hơn3. 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 và vi phạm pháp luật kinh tế: 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 móc4, tuy nhiên chỉ mang tính nhỏ 

lẻ ít gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng 

cấm (pháo nổ) trái phép vẫn còn xảy ra nhưng số lượng vận chuyển, mua bán 

không nhiều5. 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 TNHH MTV Nam 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 20kg (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, Công an huyện đấu tranh, triệt 

                                                 
3 Vụ việc 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. Vụ các đối tượng đánh 

người tại quán Karaoke rồi tiếp tục truy sát, đánh tiếp ngay tại Trung tâm Y tế huyện gây bức xúc 

trong dư luận quần chúng Nhân dân. 
4 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). 
5 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 17.9kg pháo nổ (giảm 28,4kg 

pháo so với cùng kỳ năm 2021). 
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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 túy6, 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.  

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM 

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

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

thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện 

năm 2022. 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 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 về việc 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. 

Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành 02 Kế hoạch về thực hiện công tác 

phòng, chống tội phạm năm 2022; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; 02 Công văn về phối hợp thực hiện cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; hướng dẫn một số nội 

dung thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.  

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn ban 

hành chương trình, kế hoạch để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương tình 

phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy năm 2022.  

2. Công tác phòng ngừa tội phạm 

a) Công tác tuyên truyền 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy 

mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp 

với từng địa bàn, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đã 

thu hút hàng ngàn lượt người tham gia, nổi bật là: 

- Lực lượng Công an: 

+ Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban 

ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường phối hợp với lực 

                                                 
6 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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lượng Công an đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tại địa bàn cơ sở, góp 

phần trong công tác đảm bảo ANTT7. 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. 

+ Đăng tải trên 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 879 bài, 

610.000 lượt xem, 818 lượt chia sẻ; viết, đăng tải 17 tin, bài thông tin, tuyên 

truyền trên Website Công an tỉnh. Biên soạn 01 bộ tài liệu tuyên truyền về 

phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm hiện nay.  

- Phòng Tư pháp: Chủ trì, đã phối hợp cùng Ban Dân vận, các cơ quan, 

đơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức 12 Hội nghị 

tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đối với người dân tại các 

thôn, bon, buôn trên địa bàn 11 xã, thị trấn với số lượt người tham dự khoảng 

trên 960 người. Cấp phát trên 3.000 tờ gấp hỏi đáp pháp luật đến UBND các xã, 

thị trấn (nội dung tìm hiểu một số quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; quy 

định về giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông...); UBND các xã, thị trấn đã 

thực hiện cấp phát 2.305 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo 

dục phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người 

và tệ nạn xã hội đến tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc; tổ chức 

cam kết đấu tranh, phòng, chống tội phạm giữa nhà trường và chính quyền địa 

phương, phụ huynh và học sinh với nhà trường; lồng ghép tuyên truyền các chủ 

đề về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong các tiết sịnh hoạt tập thể, các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ; tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện đã có nhiều 

chuyên mục, chuyên trang tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật, ý 

thức trong phòng ngừa tội phạm, phản ánh kịp thời những yêu cầu về bảo đảm 

an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm (thiết lập 12 chuyên mục an ninh trật tự 

với tổng thời lượng phát sóng là 570 phút; tổng số 230 tin bài). 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, ban, ngành 

thành viên Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức tuyên truyền cho quần chúng Nhân 

dân, các hội viên tích cực tham gia xây dựng 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”; cũng cố xây dựng nhân rộng các Tổ tự quản làm công tác 

giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; tiếp tục duy trì, phát triển nhiều câu lạc bộ, mô 

hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần phòng 

ngừa và ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. 

                                                 
7 Tổ chức 24 đợt với khoảng 5.150 lượt người tham dự; tổ chức 09 diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý 

kiến của Nhân dân”, có 78 ý kiến góp ý cho lực lượng Công an xã và Công an huyện.  
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- Hội Nông dân huyện: Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp 

hành và thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, của hội; phối hợp với Mặt trận, các ban, ngành tổ chức tuyên truyền 

an toàn thực phẩm, dịch bệnh, phòng, chống đuối nước, phòng chống tội phạm 

và tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, ma túy, 

mại dâm, HIV/AIDS... có 8.893 hội viên tham gia. Mở lớp tập huấn cho 40 đồng 

chí là hội viên, nông dân các xã, thị trấn tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tham 

gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện: 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 học8.  

b) Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự 

- Công an huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan 

quyết liệt, khẩn trương thực hiện 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Tổ chức thu nhận 5.186 hồ sơ 

đủ điều kiện được cấp CCCD có mặt tại địa phương. Tổ chức đăng ký định danh 

điện tử cho người dân được 34.759 trường hợp (đạt 64,5% công dân từ đủ 14 

tuổi trở lên đủ điều kiện và khả năng để đăng ký). 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 41 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Công an huyện và Công an cấp xã9, qua đó đã tiếp nhận và giải quyết qua dịch 

                                                 
8 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; 
9 28 TTHC triển khai ở mức độ 4 và 13 TTHC triển khai ở mức độ 3. 
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vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 được 2.443/15.358 hồ sơ, đạt tỷ lệ 

15,9%10.  

- 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 

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 tạp11. 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 cơ sở (đạt 100%); 

kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở với tổng số tiền 

12.200.000đ. Tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

về an ninh, trật tự, quản lý cư trú12. 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.  

c) Công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn 

Trong năm 2022, lực lượng chức năng lập hồ sơ đưa 08 trường hợp đi cai 

nghiện bắt buộc, 05 trường hợp giáo dục tại xã, thị trấn. 

d) Công tác hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn ở địa bàn cơ sở  

Các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và hòa giải 60 vụ việc. 

Trong đó: Đã tổ chức hòa giải 55 vụ (hòa giải thành 40/55 vụ; hòa giải không 

thành 15 vụ chuyển cơ quan có thẩm quuyền giải quyết), số vụ việc đang trong 

thời hạn hòa giải 05 vụ. 

đ) Công tác truy nã tội phạm 

Công an huyện đã bắt, vận động đầu thú 12 đối tượng truy nã (07 đối 

tượng của địa phương khác); bắt truy nã phát sinh mới là 05 đối tượng, đạt tỷ lệ 

62.5%. 

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm 

a) Công tác điều tra tội phạm 

- Công tác đấu tranh với tội phạm về 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 
                                                 
10 Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện 209 hồ sơ; lĩnh vực xử lý VPHC trên lĩnh vực giao thông 85 

hồ sơ; lĩnh vực quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 04 hồ sơ; lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú 

2.145 hồ sơ.  
11 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 vụ buôn bán pháo trái phép; phát hiện, phạt 

hành chính 02 trường hợp về hành vi sử dụng pháo nổ trái phép, phạt 12.500.000đ.  
12 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. Kiểm tra, 

phát hiện 02 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt 14.800.000đ. 
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như: (1) Điều tra, khám phá nhanh nhóm đối tượng sử dụng thuốc hướng thần để 

chiếm đoạt số tiền 242.000.000đ, 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 65.000.000đ, 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.  

- Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm 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 35.000.000đ13; 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 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 14.500.000đ14; 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%)15. 

- Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường, bảo vệ rừng và 

lâm sản: 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 

                                                 
13  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. 
14 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. 
15 Bị can là Vũ Thành Nhân – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Nâm 

Nung. 
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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 21.000.000đ16. Củng cố hồ sơ, ra 

Quyết định xử phạt hành chính 03 vụ, 03 trường hợp, phạt 2.800.000đ17. 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.  

- Công tác đấu tranh tội phạm 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. 

b) Công tác 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. 

- 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%. 

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

Năm 2022, công tác phòng, chống tội phạm đã được các cấp, các ngành, 

đoàn thể quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời giải quyết 

những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, làm giảm phạm 

pháp hình sự; lực lượng chức năng đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, 

triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh làm rõ 

nhiều vụ án phức tạp; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy. Công tác 

quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường phục vụ hiệu quả công tác 

phòng, chống tội phạm và phòng chống dịch Covid-19. Tập trung lực lượng, 

phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp, quản lý Căn cước công 

dân. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được quán trệt và thực hiện đúng quy định 

của pháp luật. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực an ninh trật tự, kinh 

tế, văn hóa, xã hội được chú trọng tăng cường góp phần tạo sự ổn định phục vụ 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.  

                                                 
16 Nam Đà 02 vụ, Nâm Xuân 02 vụ, Đắk Mâm 01 vụ, Đắk Nang 01 vụ. Mỗi vụ phạt 3.500.000đ. 
17 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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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế 

đó là: (1) Công tác phòng ngừa ở các địa bàn có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao, 

nhất là công tác phòng ngừa nghiệp vụ, công tác quản lý địa bàn, đối tượng. (2) 

Một số tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp (trộm cắp tài sản, ma túy…). (3) Sự 

phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương và gia đình 

trong công tác quản lý, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng hiệu 

quả chưa cao. Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo định kỳ của một số cơ 

quan, ngành, địa phương chưa kịp thời gây ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, 

đánh giá kết quả chung. 

Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Chưa có sự tham gia chủ động, thường 

xuyên của các ban ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống tội phạm. (2) 

Công tác quản lý Nhà nước về trật tự kinh tế, quản lý, bảo vệ rừng, đất đai... còn 

tồn tại sơ hở, yếu kém để tội phạm lợi dụng hoạt động. (3) Phương thức, thủ 

đoạn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, 

địa bàn rộng, dân di cư, lao động tự do ngày càng tăng đã kéo theo những vấn đề 

tác động đến tình hình an ninh, trật tự. (4) Ý thức chấp hành pháp luật và tinh 

thần trách nhiệm của một bộ phận Nhân dân còn thấp. (5) Việc trang bị phương 

tiện của một số đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm chưa đáp ứng 

yêu cầu công tác. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 13-

KT/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai thực hiện các 

Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật 

tự của cấp trên, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các 

ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. 

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; sự chỉ đạo, điều hành của 

thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; trách nhiệm của tập 

thể, cá nhân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm 

trách nhiệm của người đứng đầu ở những nơi để tội phạm gia tăng, phức tạp, 

lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để gây 

bức xúc trong Nhân dân. 

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, phòng chống 

tội phạm, nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân. Phát huy vai trò của các 

tổ hòa giải, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư trong việc phát hiện và giải quyết 

kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh các vụ việc phức 

tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Đổi mối, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn vối các phong trào, 

cuộc vận động khác như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khu đô 

thị văn mạnh... Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt 

trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. 
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3. Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, thống kê, phân tích, đánh 

giá, dự báo tình hình tội phạm để triển khai thực hiện có hiêu quả công tác đấu 

tranh các loại tội phạm mới nổi lên, những vấn đề xã hội bức xúc là nguyên 

nhân dễ phát sinh tội phạm. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 

nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy, tội phạm lợi dụng thiên tai 

dịch bệnh, tội phạm xâm phạm trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm sử 

dụng công nghệ cao. Tăng cường phát hiện, điều tra xử lý kịp thời cá vụ án 

kinh tế, tham nhũng, các hành vi tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội 

phạm và vi phạm pháp luật. 

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên qua đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ 

sở dữ liệu căn cước công dân, quản lý cư trú; công tác cấp, quản lý căn cước 

công dân phục vụ phòng ngừa tội phạm; tổ chức kết nối, khai thác hệ thống dữ 

liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống dữ liệu có liên quan phục vụ xây dựng 

chương trình phát triển kinh tế xã hội góp phần phòng ngừa tội phạm. Tăng 

cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư có điều kiện về 

an ninh, trật tự. Thực hiện công tác vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với 

tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.  

5. Tăng cường thực hiện các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là công 

tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, thị trấn, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở 

chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Tăng 

cường quản lý người bị bệnh tâm thần, người nghiện ma túy; chú trọng công tác 

tái hòa nhập cộng đồng đối với người mãn hạn tù, người được tha tù trước thời 

hạn có điều kiện trở về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng 

nhằm giảm tỷ lệ tái phạm. 

6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và các kỹ 

năng công vụ cho lực lượng thi hành pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, tham 

nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng chức năng. 

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm 

trên địa bàn huyện năm 2022 của BCĐ PCTP,TNXH&XDPTTDBVANTQ 

huyện Krông Nô /. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Thành viên BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Ngọc Sơn 
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