
BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 5. 

Thực hiện Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 28/10/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về nội dung và thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện 

Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công 

tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, 

Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đảm bảo công tác chỉ đạo, điều 

hành được thực hiện đồng bộ và thông suốt từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, 

trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy và tình hình thực tế 

tại địa phương, UBND huyện đã chủ động ban hành 06 văn bản(1) chỉ đạo triển 

khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm, thi 

hành pháp luật trên địa bàn huyện. Đồng thời, xây dựng, củng cố tổ chức, bộ 

máy và đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ trên địa bàn huyện. 

2. Công tác phổ biến, tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc 

                     
 (1) Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28/12/2021 về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo 

đảm ANTT, TTATXH tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các sự kiện lớn của đất nước và trong thời gian tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày chia tách, thành lập huyện; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 11/1/2022 về 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-

CT/TW ngày 22/10/2010 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, định 

hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 16/2/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy; Công văn số 

451/UBND-NC ngày 21/4/2022 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn bàn 

huyện Kon Rẫy; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 25/4/2022 về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người 

năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 26/4/2022 về thực hiện công tác phòng, 

chống tội phạm năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy… 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND              Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 
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- Xác định công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tại địa phương. Do đó, trong kỳ, UBND huyện thường xuyên 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật của các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn. 

Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã thị 

trấn thường xuyên duy trì công tác phối hợp, trao đổi thông tin có liên quan về 

đối tượng; đổi mới nội dung công tác tuyên truyền(2), phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, mang lại hiệu quả thực chất; tập trung 

tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội, nhất là ở vùng còn khó 

khăn; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, 

hậu quả tác hại của việc vay “tín dụng đen”, tệ nạn ma túy để nâng cao cảnh 

giác trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, phát động mạnh mẽ 

phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm. 

- Ban hành và triển khai Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi 

nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc 

thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-

2025; chỉ đạo Công an huyện tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tuyên truyền, vận 

động, hỗ trợ và giúp đỡ người đồng bào dân tộc thiểu số mãn hạn tù chăm lo phát 

triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình” cho 02 hộ gia đình tại xã Đăk 

Tờ Re và thị trấn Đăk Rve. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng ngừa xã hội mà nòng cốt là các 

phong trào: “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản 

lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội trong gia đình, ở địa bàn dân cư”, “Phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Mô hình camera an ninh”... được triển 

khai sâu rộng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa và nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân” đã mang lại 

hiệu quả rõ nét, góp phần củng cố nền tảng ngăn ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.  

3. Công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội 

UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác quản lý Nhà 

nước về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH). Trong đó, đã ban hành 04 văn bản(3) 

                     
(2) Tổ chức tuyên truyền tập trung 135 đợt tại các xã, thị trấn, thu hút 12.945 người tham gia; phối hợp Đài 

truyền hình tỉnh Kon Tum xây dựng 01 phóng sự chuyên đề; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 2.447 

người thông qua 250 đợt tuần tra, kiểm soát; Đăng tải, chia sẻ 1500 tin, bài viết về tình hình ANTT, tuyên truyền 

về công tác đấu tranh đảm bảo ANTT trên địa bàn của lực lượng Công an trên các trang mạng xã hội, trang 

thông tin điện tử; phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền bằng loa lưu động tại các địa bàn dân cư… 
(3) Gồm: Quyết định số 128/QĐ-UBND, ngày 08/4/2022 của UBND huyện về thành lập Tổ công tác 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; Quyết định số số 01/QĐ-TCT, ngày 24/4/2022 của Tổ công tác 

triển khai Đề án 06 về việc quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP; Kế 
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để triển khai hiệu quả Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự 

án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn huyện; Tăng cường 

công tác phòng cháy và chữa cháy(4); tăng cường công tác tuyên truyền(5), vận 

động, thu hồi(6), giao nộp và đấu tranh với các vi phạm pháp luật về vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, các đợt cao điểm 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng 

của huyện. Đồng thời, tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, 

tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm so với năm trước(7).  

II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP 

LUẬT 

1. Tình hình và kết quả phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật 

Từ ngày 15/12/2021 đến 30/10/2022, dưới sự chỉ đạo thường xuyên của 

UBND huyện, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 21 vụ - 21 đối tượng. Kết 

quả giải quyết(8): khởi tố: 16 vụ - 16 bị can và 01 đối tượng; không khởi tố: 02 

vụ - 03 đối tượng (chuyển xử lý hành chính: 02 vụ - 03 đối tượng(9)); tạm đình 

chỉ: 01 vụ - 0 đối tượng(10); đang giải quyết: 02 vụ - 01 đối tượng.  

Đánh giá chung: tình hình TTATXH trên địa bàn huyện Kon Rẫy được 

                                                                

hoạch thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện; triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư; Tờ trình số 14/Ttr-CAH, ngày 30/3/2022 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình đề nghị 

Hội đồng nhân dân thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho Đội dân phòng. 
(4) Tiến hành kiểm tra an toàn PCCC&CNCH 11 lượt tại 11 cơ sở thuộc diện quản lý; kết quả: phát hiện 21 

thiếu sót trong công tác PCCC&CNCH, đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở sữa chữa, khắc phục.   

Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra PCCC, CAH đã tổ chức vận động ký cam kết tháo dỡ, 

mở lối thoát nạn thứ 2 đối với 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh có mô hình nhà ở 

“chuồng cọp”. 
(5) Tổ chức 63 buổi tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân (với 6.497 lượt người tham gia) trên địa 

bàn huyện về Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 
(6) Vận động thu hồi 81 trường hợp, trong đó: Súng các loại: 62 khẩu; lựu đạn, đầu đạn các loại: 03; công cụ 

hỗ trợ các loại: 01; vũ khí thô sơ: 15. Ngoài ra, thu hồi linh kiện vũ khí: 27; đạn súng quân dụng: 15; đạn khác: 

2033. 
(7) Xảy ra 02 vụ, làm 03 người chết, 01 người bị thương (giảm 02 vụ, giảm 02 người chết, giảm 03 người bị 

thương, so với cùng kỳ năm 2021); thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 10.000.000 đồng (01 xe ô tô, 02 xe mô tô, 01 

xe gắn máy bị hư hỏng). 
(8) Cụ thể:  

- Tổng số vụ VPPL về lĩnh vực hình sự: 18 vụ - 17 đối tượng (kỳ trước chuyển sang: 02 vụ - 02 đối tượng; 

phát sinh: 16 vụ-15 đối tượng), giảm 14 vụ - 19 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 46,7%). Kết quả giải 

quyết: Khởi tố mới 14 vụ - 13 bị can và 01 đối tượng; không khởi tố 01 vụ - 02 đối tượng (xử lý hành chính: 01 

vụ - 02 đối tượng); tạm đình chỉ: 01 vụ - 0 đối tượng. Đang xác minh: 02 vụ - 01 đối tượng. 

- Tổng số vụ VPPL về ma túy: 01 vụ - 01 đối tượng. Kết quả giải quyết: Xử lý VPHC: 01 vụ - 01 đối 

tượng, thu giữ 0,069g Heroin.  

- Tổng số vụ vi phạm pháp luật về lĩnh vực kinh tế, môi trường: 02 vụ - 03 đối tượng. Kết quả giải quyết: 

Khởi tố 02 vụ - 03 bị can. 
(9) Vụ Cố ý gây thương tích: 01 vụ - 02 đối tượng với số tiền: 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn 

đồng); Tàng trữ trái phép chất ma túy: 01 vụ - 01 đối tượng với số tiền: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm 

nghìn đồng). 
(10) Vụ Trộm cắp tài sản: 01 vụ - 0 đối tượng. Căn cứ tạm đình chỉ: Điểm b, khoản 1, điều 148 Bộ Luật 

TTHS năm 2015 “Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết 

định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả”.  
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đảm bảo, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực. Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 46,7% so với cùng kỳ năm 

2021. 

2. Kết quả công tác quản lý Nhà nước về TTATXH 

2.1. Công tác đăng ký, quản lý cư trú 

Tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác liên quan đến đăng ký, quản lý cư 

trú(11) của công dân trên địa bàn huyện. Triển khai đồng bộ, khẩn trương, thường 

xuyên tổ chức kiểm tra, phúc tra công tác làm sạch dữ liệu của Công an huyện. 

Kết quả: 100% dữ liệu dân cư đã được cập nhật, làm sạch, thực hiện đúng quy 

trình; các chỉ tiêu làm sạch được thực hiện đúng tiến độ; đảm bảo cấp Thông báo 

số Định danh cá nhân cho 100% công dân đang cư trú trên địa bàn huyện; triển 

khai cung cấp 25 dịch vụ công(12) thiết yếu; tổ chức cấp căn cước công dân(13) 

(CCCD) kèm cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân.  

2.2. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) và công tác 

đăng ký, quản lý phương tiện 

Làm tốt công tác Tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân 

chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ(14); tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

soát đảm bảo trật tự ATGT(15); thường xuyên triển khai thực hiện các chuyên đề 

về xử lý phương tiện không đủ điều kiện lưu hành(16), xử lý hành vi vi phạm của 

người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn(17), xử 

lý vi phạm phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá khổ, quá hạn, tự ý cải tạo 

                     
(11) Cụ thể: 

- Tổng số nhân, hộ khẩu đang quản lý: 7.988 hộ, 31.054 nhân khẩu, trong đó: 

+ Đăng ký thường trú: 7.683 hộ, 30.267 nhân khẩu. 

+ Đăng ký tạm trú: 305 hộ, 784 nhân khẩu tạm trú. 

+ Nhân khẩu thực tế cư trú nhưng chưa đăng ký thường trú, tạm trú: 03 nhân khẩu. 

- Tổ chức kiểm tra cư trú 94 lượt tại 56 cơ sở cho thuê lưu trú, hộ dân, công trình, công ty. Kết quả: Phát 

hiện và xử lý phạt tiền 06 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 4.500.000 đồng. 
(12) Triển khai 07/11 dịch vụ công, gồm: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng; thông 

báo lưu trú; cấp mới, cấp đổi, cấp lại CCCD; xác nhận số CMND/CCCD; đăng ký, cấp biển số xe. Kết quả: trong 

kỳ, tiếp nhận 292 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. 
(13) Trong kỳ, thu nhận 1.945 hồ sơ đề nghị cấp CCCD, 4.758 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử. 

Tổng số hồ sơ đề nghị cấp CCCD đã thu thập trên địa bàn huyện tính từ ngày 01/01/2021 là 21.206 hồ sơ; truyền 

dữ liệu 2.094 hồ sơ (tổng đã truyền dữ liệu hồ sơ CCCD về Trung ương là 21.065, đạt 99%); tổng số thẻ CCCD 

đã nhận từ Cục C06 là 2.383 thẻ (tổng số thẻ CCCD đã nhận từ Cục C06 là 20.374, đạt 96%); cấp 98,8% CCCD 

cho công dân đến độ tuổi theo quy định. 
(14) Tổ chức tuyên truyền tập trung 14 đợt tại các xã, thị trấn, thu hút 2.860 người tham gia; phối hợp Đài 

truyền hình tỉnh Kon Tum xây dựng 01 phóng sự chuyên đề; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 5.400 

người thông qua 265 đợt tuần tra, kiểm soát; thường xuyên đăng tải các bài viết, tin tức liên quan đến tình hình 

ATGT trên địa bàn và các quy định của pháp luật về lĩnh vực giao thông trên các trang thông tin điện tử, trang 

mạng xã hội… 
(15) Tiến hành tuần tra, kiểm soát 265 đợt, phát hiện 900 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ (tăng 

128 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021); lập biên bản vi phạm 679 trường hợp; tạm giữ 457 xe mô tô, 06 xe ô tô 

và 258 giấy tờ liên quan; kết quả xử lý: phạt cảnh cáo: 38 trường hợp; phạt tiền 826 trường hợp, nộp ngân sách nhà 

nước 1.063.800.000 đồng (tăng 51 trường hợp và 321.705.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021). 
(16) Phát hiện, xử lý 51 trường hợp (tăng 01 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021). 
(17) Phát hiện 113 trường hợp, xử lý 76 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 384.000.000 đồng. 
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phương tiện(18); công tác phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông được triển 

khai thực hiện nghiêm túc, đem lại hiệu quả cao trong nhiệm vụ đảm bảo an 

ninh trật tự(19). 

Từ ngày 21/5/2022 đến ngày 10/10/2022, lực lượng Công an đã triển khai 

cấp biển số(20) xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho tổ chức, cá 

nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn huyện. 

3. Kết quả công tác khởi tố, bắt, giam, giữ xử lý tội phạm, thi hành án 

phạt tù 

Các cơ quan tư pháp của huyện tiếp tục phối hợp, thực hiện nghiêm các 

quy định của pháp luật về công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không 

để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải 

quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong 10 tháng đầu năm 

2022 đã xử lý, giải quyết 23/25 tin (chiếm 92%), tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 

2021; Tổng số án thụ lý điều tra: 21 vụ - 21 bị can, kết quả: Điều tra khám phá: 

19/21 vụ (đạt tỷ lệ 91%) tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021. Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự(21) và hỗ trợ tư pháp, thực hiện tốt 

các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam(22) theo quy định của pháp luật. 

Làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng(23).  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, kết quả đạt được 

- Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong năm 2022 

đã được các cấp, các ngành, đoàn thể thuộc UBND huyện quan tâm chỉ đạo, 

triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Cùng với việc 

tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; chương trình 

                     
(18) Phát hiện, xử lý 01 trường hợp. 
(19) Ngày 04/9/2022, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến QL24 (thuộc 

thôn 1, xã Tân Lập), Tổ TTKSGT Công an huyện phát hiện 01 đối tượng Bùi Thanh Quí (sinh năm 1999; 

HKTT: Ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) có dấu hiệu nghi vấn nên đã khẩn trương 

tiến hành xác minh và xác định được đối tượng trên có dấu hiệu phạm tội Trộm cắp tài sản; Cơ quan CSĐT 

Công an huyện đã hoàn tất thủ tục, bàn giao vụ việc, đối tượng, phương tiện cho Cơ quan CSĐT – Công an 

huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. 
(20) * Đăng ký, quản lý xe ô tô:  

 - Đăng ký mới : 16 xe (ô tô con: 15 xe ; ô tô tải : 01 xe) 

 - Di chuyển: 05 xe (ô tô con: 02 xe ; ô tô tải: 03 xe) 

 - Chuyển đến: 14 xe (ô tô con: 10 xe ; ô tô tải: 04 xe) 

 - Đăng ký sang tên: 03 xe (ô tô con: 02 xe; ô tô tải: 01 xe) 

 - Đổi biển trắng sang vàng: 01 xe (ô tô tải) 

 * Đăng ký, quản lý xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện 

 - Đăng ký mới: 256 xe (trên 50 cm3 đến dưới 175 cm3: 222  xe; dưới 50 cm3: 34 xe). 

 - Đăng ký sang tên: 41 xe (trên 50 cm3 đến dưới 175 cm3: 40  xe; dưới 50 cm3: 01 xe). 

 - Đăng ký chuyển đến: 46 xe (trên 50 cm3 đến dưới 175 cm3) 

 - Di chuyển: 03 xe (trên 50 cm3 đến dưới 175 cm3) 

 - Cấp lại đăng ký xe: 10 xe (trên 50 cm3 đến dưới 175 cm3) 
(21) Tổng số người chấp hành án phạt tại các xã, thị trấn: 20 người. 
(22)  Nhà tạm giữ đang quản lý 10 người, trong đó: Tạm giam 09 bị can, 01 phạm nhân. 
(23) Tổng số người tái hòa nhập cộng đồng về địa phương trong diện quản lý: 24 người. 
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phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người, đã 

làm chuyển biến hơn nữa nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn huyện.  

- Lực lượng Công an huyện đã làm tốt chức năng tham mưu và thường 

trực, nòng cốt, xung kích trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đã xác định đúng đối 

tượng, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, 

chủ động đẩy mạnh phòng ngừa gắn với đấu tranh thành công với các loại tội 

phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn... Không để xảy ra tội 

phạm có tổ chức, băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Số vụ phạm 

pháp hình sự được kéo giảm 46,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ điều tra 

khám phá án đạt 91%, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác xử lý vi 

phạm hành chính được phát hiện, xử lý đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của pháp luật. 

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong bắt, giam, giữ, điều 

tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành 

án hình sự và hỗ trợ tư pháp đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. 

- Hiệu lực quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực như: Giao thông, trật tự, 

phòng cháy, chữa cháy, quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ,... được tăng 

cường, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của các lực 

lượng chức năng có lúc, có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục. 

- Công tác xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở và phát 

động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã được lực lượng Công an và các ban 

ngành, đoàn thể triển khai quyết liệt, tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa cao. 

2.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể còn tập trung triển khai thực hiện 

nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nhất là việc ưu tiên cho nhiệm vụ phục hồi, phát triển 

kinh tế - xã hội sau đại dịch đã chi phối nhiều đến hiệu quả, chất lượng các mặt 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng có liên quan đôi lúc còn 

hạn chế, từ đó việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đấu tranh phòng, chống tội 
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phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện chưa cao.  

- Các thành viên trong các mô hình phòng chống tội phạm đa số là thành 

viên kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ, chính sách cho các thành viên 

của các mô hình còn hạn chế, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt 

động của các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI 

GIAN TỚI  

1. Dự báo tình hình tội phạm 

Trong thời gian tới, dự kiến tình hình tội phạm tiếp tục xảy ra, nguy cơ 

tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Phương thức, thủ đoạn, tính chất, 

ngày càng tinh vi, manh động. Tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo qua không 

gian mạng, tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc sẽ gia tăng vào dịp cuối năm gây 

ảnh hưởng đến tình hình ANTT, TTATXH trên địa bàn huyện. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

 - Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, tập trung xây 

dựng các kế hoạch thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, 

Chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Quốc Hội nhằm tạo sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của các ban 

ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân. Trọng tâm là thực hiện tốt 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”; Nghị quyết 

số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh xây dựng lực 

lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” ... 

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tăng 

cường quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh 

trật tự… Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, quản 

lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân 

cư nhằm hạn chế tái phạm, phát sinh vi phạm pháp luật mới. Tăng cường công 

tác quản lý phòng, chống cháy, nổ; thường xuyên triển khai cao điểm tuyên 

truyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, qua đó nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật về hành chính cho người dân trên địa bàn huyện. 

 - Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết với các phong trào, 

cuộc vận động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là phong trào xây 

dựng nông thôn mới gắn cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xóa đói giảm nghèo… Tiếp tục phát huy hiệu 
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quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên xây dựng, nhân 

rộng các điển hình tiên tiến, tăng cường huy động Nhân dân tham gia các mô 

hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, 

chính sách ưu tiên nguồn lực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật nhất là đối với các thành viên hoạt động trong các mô hình 

phòng chống tội phạm ở cơ sở; tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong thời gian sắp tới.  

- Chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, ban hành, ký kết các quy chế 

phối hợp với nhau, trong đó lực lượng Công an huyện đóng vai trò nòng cốt tập 

trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội 

phạm, tệ nạn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chú trọng 

các giải pháp phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp 

vụ. Phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án 

hình sự giữa các ngành tư pháp huyện; nâng cao chất lượng công tác điều tra xử 

lý tội phạm, giải quyết nhanh và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án điểm để phục 

vụ yêu cầu phòng ngừa tội phạm. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công 

trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật thực hiện nghiêm các quy định về 

tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo 100% 

tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý đúng quy 

định, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Đảm bảo tỷ lệ điều tra, khám phá 

các vụ án đạt trên 75%. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kính trình 

HĐND huyện Kon Rẫy Khóa XV, Kỳ họp thứ 5./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND huyện (b/c);   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện;  

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Võ Văn Lương 
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