
UBND HUYỆN KON RẪY 

BAN CHỈ ĐẠO PCTP, TNXH VÀ 

XDPTTDBVANTQ HUYỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BCĐ Kon Rẫy, ngày     tháng      năm  

V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ 

xây dựng báo cáo tổng kết công tác 

phòng, chống tội phạm năm 2022; 

phương hướng công tác năm 2023 

 

 

   Kính gửi:  

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo 

PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ huyện; 

- Trưởng BCĐ PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ các xã, 

thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3474/BCĐ-CAT ngày 28/10/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tỉnh (sau 

đây viết tắt là BCĐ tỉnh) về báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) 

năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ) huyện (sau đây 

viết tắt là BCĐ huyện), đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ 

huyện và Trưởng BCĐ PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ các xã, thị trấn (sau đây 

viết gọn là các đơn vị), triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị theo địa bàn, lĩnh vực quản lý tiến hành tổng kết và báo cáo kết 

quả công tác PCTP năm 2022, phương hướng công tác năm 2023. Đánh giá sâu về 

việc thực hiện: (1)Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND huyện về 

triển khai Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 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 và Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 

2016-2025, định hướng đến năm 2030; (2)Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; (3)Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác 

định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy; (4)Công văn số 1495/CV-BCĐ 

ngày 18/5/2022 của BCĐ tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng 

ngừa tội phạm giết người trong thời gian tới; (5)Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 

26/4/2022 của BCĐ huyện về thực hiện công tác PCTP năm 2022 trên địa bàn huyện 

Kon Rẫy; (5)Kế hoạch của BCĐ về tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Lưu ý: Các đơn vị báo cáo theo đề cương 

(gửi kèm theo Công văn này). Mốc thời gian thống kê số liệu: Từ ngày 15/12/2021 

ước thực hiện đến ngày 14/12/2022. 



2. Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ xã Đăk Tờ Re báo cáo công 

tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022 (xây 

dựng báo riêng, mốc thời gian báo cáo từ ngày 15/12/2021 ước thực hiện đến ngày 

14/12/2022), lưu ý đánh giá: (I)Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện (cấp 

xã); (II)Kết quả triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện công tác chuyển hóa địa 

bàn: (1)Tổ chức kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở; (2)Củng cố tăng cường năng lực 

của lực lượng Công an ở cơ sở; (3)Công tác phòng ngừa tội phạm; (4)Việc đầu tư kinh 

phí, hỗ trợ nguồn lực cho địa bàn được lựa chọn chuyển hóa; (5)Công tác đấu tranh với 

các loại tội phạm; (6)Kết quả chuyển hóa (so sánh số liệu so với cùng kỳ năm trước khi 

được lựa chọn thực hiện công tác chuyển hóa), (III)Đánh giá, nhận xét: Ưu điểm; hạn 

chế, khó khăn; kiến nghị, để xuất, (IV)Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 

3. Để kịp thời tổng hợp, báo cáo BCĐ tỉnh, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực 

hiện về BCĐ huyện (qua Công an huyện, file mềm gửi về gmail: haingan93kt@gmail.com) 

trước ngày 10/12/2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:                                                   
- Như kính gửi (để thực hiện);                        

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; 

- Các Phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. NC. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Võ Văn Lương 
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