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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp 

về trật tự, an toàn xã hội năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 3474/BCĐ-CAT ngày 08/11/2022 của Ban Chỉ 

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

vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kon Tum về việc báo cáo công tác chuyển hóa địa bàn 

trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022. Ban Chỉ đạo PCTP, 

TNXH và XDPT TDBVANTQ huyện Kon Rẫy (gọi tắt là Ban Chỉ đạo PCTP 

huyện) báo cáo kết quả thực hiện (từ 15/12/2021 đến 14/12/2022), cụ thể như 

sau: 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, 

an toàn xã hội năm 2022, theo ý kiến chỉ đạo và kế hoạch(1) đã triển khai của Ban 

Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kon Tum. UBND huyện Kon Rẫy đã chỉ đạo Công 

an huyện tham mưu, đề xuất UBND huyện tiến hành kiện toàn(2) Ban Chỉ đạo 

PCTP huyện Kon Rẫy. Tiếp tục ban hành các kế hoạch(3), giao nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên Ban Chỉ đạo PCTP huyện cùng chung tay, góp sức nhằm thực 

hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã 

hội đã được lựa chọn năm 2022 theo đúng quy định. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Tổ chức kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở 

- Ban Chỉ đạo PCTP huyện đã chỉ đạo UBND xã triển khai kiện toàn Ban 

chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc xã Đăk Tờ Re và giao trách nhiệm cho Ban Chỉ đạo PCTP xã tổ 

chức thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn; giao Công an huyện chịu trách 

                                                 
(1) Quyết định số 1960/QĐ-BCA ngày 08/6/2017 của Bộ Công an phê duyệt Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020; Kế hoạch số 1300/KH-BCĐ ngày 23/4/2021 của Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh về thực hiện công tác chuyển 

hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Công văn số 2324/CAT-PV11 ngày 
17/8/2021 của Công an tỉnh về thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. 

(2) Quyết định số 311/QĐ/UBND ngày 23/7/2020 của UBND huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc huyện Kon Rẫy; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban chỉ 
đạo PCTP huyện về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc huyện Kon Rẫy. 
(3) Kế hoạch số 01/KH-BCĐ  ngày 23/04/2021 của Ban Chỉ đạo PCTP huyện về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 01/09/2021 của Ban Chỉ đạo 

PCTP huyện về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy. 
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nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai(4) thực hiện kế 

hoạch và tổng hợp báo cáo theo quy định. 

- Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo PCTP huyện và 

Công an huyện, Đảng ủy, UBND xã Đăk Tờ Re chỉ đạo Ban Chỉ đạo PCTP xã 

Đăk Tờ Re(5) xây dựng, ban hành kế hoạch(6) và tổ chức thực hiện, báo cáo kết 

quả chuyển hóa theo quy định. 

2. Củng cố tăng cường năng lực của lực lượng Công an ở cơ sở 

- Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo 

PCTP huyện, Ban Chỉ đạo PCTP xã đã ban hành các kế hoạch và tổ chức thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

trật tự, an toàn xã hội nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án tại 

địa bàn xã Đăk Tờ Re. Thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng 

hoạt động của hệ thống chính trị tại xã Đăk Tờ Re; đánh giá toàn diện chất 

lượng, năng lực, trình độ cán bộ, hiệu quả hoạt động; tiến hành củng cố, điều 

động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp lại cán bộ chuyên trách và không chuyên 

trách đáp ứng yêu cầu công tác chung và công tác phòng, chống tội phạm nói 

riêng. 

- Lực lượng Công an huyện giữ vai trò quan trọng trong công tác chuyển 

hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Đăk Tờ Re, là 

lực lượng nòng cốt tổ chức đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm và vi 

phạm pháp luật trên địa bàn. Công an huyện bố trí cán bộ đủ về số lượng, năng 

lực công tác và cơ cấu tổ chức cho Công an xã Đăk Tờ Re(7), đảm bảo thực hiện 

tốt công tác chuyên môn và thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn 

trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; thường xuyên chỉ đạo, hướng 

dẫn, đôn đốc Công an xã Đăk Tờ Re thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch; đồng 

chí Trưởng Công an huyện trực tiếp phụ trách địa bàn chỉ đạo toàn diện công 

tác chuyển hóa địa bàn. Thường xuyên hướng dẫn, tập huấn cho lực lượng 

Công an xã và các lực lượng chức năng tại địa bàn để thực hiện có hiệu quả 

công tác chuyển hóa địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể 

huyện và UBND xã Đăk Tờ Re thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, 

vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.  

3. Công tác phòng ngừa tội phạm 

3.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

                                                 
(4) Công văn số 274/CAH ngày 26/8/2022 về việc triển khai các công tác thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

trật tự, an toàn xã hội. 
(5) Ban Chỉ đạo PCTP xã Đăk Tờ Re kiện toàn theo Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 14/09/2021 của UBND xã Đăk Tờ Re do 

đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban Chỉ đạo, đồng chí Trưởng Công an xã, Trưởng trạm Y tế xã, Công chức Văn hóa - xã hội, Chủ 
tịch UBMTTQ Việt Nam xã làm Phó ban Chỉ đạo, 10 thành viên ban chỉ đạo là trưởng, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể xã. 

(6) Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 17/09/2021 của Ban Chỉ đạo PCTP xã Đăk Tờ Re về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn 

trọng điểm, phức tạp về TTATXH tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy. 
(7) Hiện nay Công an xã Đăk Tờ Re được bố trí 07 cán bộ Công an xã chính quy đảm  nhiệm các chức danh Công an xã, trực tiếp 

thực hiện các công tác chuyển hóa địa bàn. 
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Bám sát Chỉ thị 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”, từ ngày 15/12/2021 đến nay, các thành viên Ban Chỉ đạo PCTP 

huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện đã tích cực triển khai thực hiện công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép các nội dung tuyên 

truyền pháp luật với công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn xã Đăk Tờ Re phối hợp với UBND xã 

và Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các điểm 

trường, thôn làng, 06 tổ của Nông trường Cao su với 27 đợt với hơn 3.475 lượt 

người tham gia. 

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

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình 

mới”; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã 

Đăk Tờ Re đã được quan tâm chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực. Mặt trận 

cấp xã đã phối hợp với UBND xã Đăk Tờ Re củng cố, kiện toàn các mô hình 

xây dựng phong trào ở khu dân cư; nhiều “Tổ tự quản”, “Tổ An ninh Nhân 

dân”… hoạt động tích cực, hiệu quả, thực sự đã đóng góp quan trọng vào việc 

bảo đảm TTATXH tại khu dân cư, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Từ 

15/11/2021 đến ngày 14/12/2022 đã có 08 thôn, 05 nhà trường, 03 cơ quan 

doanh nghiệp cam kết phấn đấu, thi đua đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật 

tự năm 2022”. Đặc biệt, ngày 17/8/2022, Ban Chỉ đạo PCTP xã Đăk Tờ Re đã 

tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc cấp xã tại thôn Đăk Ơ 

Nglăng với khoảng 250 người dân tham gia. Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo 

vệ An ninh Tổ quốc cấp thôn tại 07 thôn còn lại trên địa bàn xã với khoảng 780 

người tham gia. 

3.3. Công tác quản lý giáo dục đối tượng 

- Tổ chức, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giáo dục, giám sát 

người chấp hành xong án phạt tù, đối tượng đang chấp hành án hình sự tại cộng 

đồng đối với 03 đối tượng chấp hành xong án phạt tù, 01 đối tượng thi hành 

xong biện pháp xử lý hành chính (trường giáo dưỡng), 02 đối tượng chấp hành 

án quản chế, 01 đối tượng đang chấp hành án treo, 02 cải tạo không giam giữ(8).  

- Giao lực lượng Công an phối hợp với tổ chức, cá nhân được giao giám 

sát người chấp hành án, tiến hành gọi hỏi răn đe, giải thích quyền và nghĩa vụ 

cho đối tượng trong quá trình chấp hành án tại địa phương nhằm hạn chế đối 
                                                 

8 Gồm: Chấp hành xong án phạt tù: A Huy (sn: 1997, thôn 7), A Tâm (sn: 1985, thôn 6), Cao Văn Quỳnh (sn: 1994, thôn 4, được đặc xá); 

Chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính (trường giáo dưỡng): A Thi (sn:2006, thôn 3); Cải tạo không giam giữ: A Khin (sn: 2001, thôn 
4); Quản chế: A Tách (sn: 1959, thôn 4); Án treo: Nguyễn Văn Cường (sn: 1973, thôn 11); Bùi Hữu Phước (sn: 1991, thôn 12); Nguyễn 

Quang Thức (sn: 1988, thôn 4); Y Kyưn (sn: 1989, thôn 6). 
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tượng vi phạm pháp luật hoặc phạm tội mới trong thời gian chấp hành án. Làm 

tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng. Ngày 30/5/2022, 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. 

3.4. Về rà soát, lập hồ sơ đưa người có hành vi vi phạm vào diện áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính  

Thường xuyên thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng thuộc 

diện quản lý khi đủ điều kiện. Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn xã Đăk Tờ Re 

chưa có trường hợp người có hành vi vi phạm, người nghiện ma túy bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ đưa đi 

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

3.5. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng 

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt địa bàn, đối 

tượng, tiến hành rà soát, lên danh sách, mở hồ sơ quản lý các đối tượng có điều 

kiện, khả năng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội để đưa vào diện quản 

lý nhất là các đối tượng có biểu hiện hoạt động lưu động, thường xuyên tiến 

hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng trong diện quản lý để số đối tượng 

này từ bỏ ý định phạm tội. 

3.6. Công tác quản lý cư trú, quản lý nghành nghề đầu tư, kinh doanh 

có điều kiện về ANTT, thực hiện đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

- Giải quyết, đăng ký, quản lý 813 hồ sơ thường trú, 85 hồ sơ tạm trú, 83 

trường hợp đăng ký lưu trú cho công dân. Tiến hành 28 đợt kiểm tra cư trú trên 

địa bàn, quá trình kiểm tra phát hiện và xử lý 01 trường hợp vi phạm về cư trú, 

ra quyết định xử phạt nộp NSNN 750.000đ. 

- Trên địa bàn xã Đăk Tờ Re có 04 cơ sở đầu tư, kinh doanh có điều kiện 

về ANTT (03 cơ sở kinh doanh khí, 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu). Qua đó 

Công an xã Đăk Tờ Re phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện Kon Rẫy 

tiến hành kiểm tra 03 lượt/03 cơ sở, qua kiểm tra các cơ sở trên chấp hành tốt 

các quy định của pháp luật. 

- Công an xã đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thuộc thẩm 

quyền quản lý, bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và phối hợp chặt 

chẽ với cấp có thẩm quyền trong chia sẻ, sử dụng CSDLQG về dân cư, nâng 

cao hiệu quả cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân liên quan đến quản lý dân cư và góp phần xây dựng Chính phủ điện 

tử. 
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 - Xác định một trong những vấn đề có tính nguyên tắc bảo đảm xây 

dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là thông tin đưa vào cơ sở dữ 

liệu phải đầy đủ, chính xác và được bổ sung, cập nhật thường xuyên, gắn với 

trách nhiệm của từng đồng chí chỉ huy, cán bộ Công an xã Đăk Tờ Re trong 

công tác này; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để cập nhật, bổ 

sung thông tin, bảo đảm thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” trước khi đưa 

vào cơ sở dữ liệu, qua đó đã rà soát thực tế và bổ sung, điều chỉnh thông tin 

công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 1380 hộ, 7053 nhân khẩu. 

- Đã tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu của các đối tượng thuộc 

diện quản lý: nhập xác minh phạm nhân 13 trường hợp, nhập liệu 12 đối tượng 

quản lý theo pháp luật, 05 đối tượng quản lý theo nghiệp vụ. 

3.7. Công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ 

 Tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, 

trật tự trên địa bàn. Kết quả, vận động giao nộp 06 vũ khí thô sơ, 05 viên đạn 

quân dụng; phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện vận động giao nộp 01 

linh kiện súng. 100% hộ dân trên địa bàn xã được tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, ký 

cam kết không vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cam kết 

đảm bảo yêu cầu phòng cháy tại địa bàn dân cư và hộ gia đình. 

4. Việc đầu tư kinh phí, hỗ trợ nguồn lực cho địa bàn được lựa chọn 

chuyển hóa 

Hiện tại, việc đầu tư kinh phí, hỗ trợ nguồn lực cho địa bàn được lựa 

chọn chuyển hóa vẫn chưa có. 

5. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm 

- Tại địa bàn được lựa chọn chuyển hóa, Công an xã Đăk Tờ Re trực tiếp 

tham mưu Ban Chỉ đạo PCTP xã triển khai thực hiện công tác của Ban Chỉ đạo 

PCTP xã; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chủ động triển khai 

các kế hoạch, phương án nắm chắc tình hình địa bàn; tăng cường hiệu quả công 

tác tuần tra công khai kết hợp với tổ chức các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm 

soát địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp 

luật; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng thế trận an ninh 

nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang đủ sức bảo vệ 

Đảng, chính quyền, nhân dân trên địa bàn 

- Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC 

BNN&PTNT- VKSNDTC ngày 29/11/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư liên tịch số 01/2017 quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan 
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có thẩm quyền trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 và tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố có hiệu lực ngày 14/01/2022; Thông tư số 129/2021/TT-BCA ngày 

31/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2020/TT-BCA 

ngày 26/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp 

nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

trong Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 14/02/2022. Công an huyện đã tiến 

hành tổ chức tập huấn, nghiên cứu cho Chỉ huy, cán bộ công an xã, thị trấn và 

chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.  

- Từ 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022, trên địa bàn xã Đăk Tờ Re xảy ra 

06 vụ - 06 đối tượng(9) vi phạm pháp luật. Trong đó Công an xã tiếp nhận trực 

tiếp: 02 nguồn tin tội phạm thực hiện lập hồ sơ kiểm tra, xác minh ban đầu và 

chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kon Rẫy xử lý theo thẩm 

quyền. 

6. Kết quả chuyển hóa 

6.1. Chỉ tiêu chung 

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo PCTP xã Đăk Tờ Re đã chỉ đạo thực hiện 

có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Trong đó, 

nhóm chỉ tiêu chung đều đạt theo quy định. Cụ thể: 100% tố giác, tin báo về tội 

phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn đều được tiếp nhận, xử lý theo quy định, 

không xảy ra việc bỏ lọt nguồn tin về tội phạm; hệ thống chính trị ổn định, 

vững mạnh, đoàn kết toàn diện; xây dựng mới các mô hình và củng cố, nhân 

rộng các mô hình vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ 

an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải hoạt động 

hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; các thôn, 

làng đều xây dựng Hương ước thôn làng với nếp sống cộng đồng dân cư đậm 

đà bản sắc dân tộc, hiện đại, văn minh, tiến bộ; 100% hộ dân trên địa bàn xã 

được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ký cam kết không mua bán, 

tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, cam kết không vi phạm pháp luật về vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cam kết đảm bảo yêu cầu phòng cháy tại địa bàn 

dân cư và hộ gia đình. 

6.2. Chỉ tiêu cụ thể 

* Chỉ tiêu: Phấn đấu tại địa bàn chuyển hóa không còn dấu hiệu hoạt 

động của các băng, ổ nhóm tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm 

đạt từ 80% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 

                                                 
(9) Gồm: Trộm cắp tài sản: 02 vụ - 02 đối tượng, cướp tài sản: 01 vụ - 01 đối tượng; tai nạn giao thông: 02 vụ - 02 đối tượng; Hiếp 

dâm: 01 vụ - 01 đối tượng. 



7 
 

95% trở lên trong tổng số án khởi tố; 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến 

nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý. 

- Qua rà soát, công tác quản lý, nắm tình hình xác định trên địa bàn xã 

Đăk Tờ Re hiện nay không có sự hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm, 

không có hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng 

đen”. Các vụ phạm tội xảy ra chủ yếu là trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy. 

Đối tượng phạm tội mang mang đơn lẻ, ít vụ phạm tội có tính chất đồng phạm. 

- Tổng số vụ phạm tội xảy ra trên địa bàn xã Đăk Tờ Re từ ngày 

15/12/2021 đến 14/12/2022 là 06 vụ - 06 bị can. Kết quả giải quyết: Chuyển 

VKS truy tố: 04 vụ - 05 bị can(10); Tạm đình chỉ: 01 vụ(11); đang điều tra: 01 vụ 

- 0 bị can(12).. Tỷ lệ điều tra khám phá 05/06 vụ (đạt 83,3%), trong đó, án rất 

nghiêm trọng điều tra làm rõ: 01/01 vụ (đạt 100%). Trên địa bàn không để xảy 

ra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

- 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử 

lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Đánh giá: Địa bàn xã Đăk Tờ Re đạt chỉ tiêu này. 

* Chỉ tiêu: Số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội thấp hơn hoặc bằng 

tỷ lệ bình quân một xã thuộc huyện và giảm so với cùng kỳ trước khi chuyển 

hóa phải đạt ít nhất 10%. 

Trong kỳ báo cáo, tổng số vụ xâm phạm TTXH xảy ra trên địa bàn xã là 

06 vụ - 06 đối tượng (bằng với số vụ xảy ra tại địa bàn xã Đăk Ruồng, giảm 06 

vụ - 03 đối tượng so với cùng kỳ trước khi chuyển hóa, đạt tỷ lệ 50%). 

Đánh giá: Địa bàn xã Đăk Tờ Re đạt chỉ tiêu này. 

* Chỉ tiêu: Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án 

phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn xuống dưới 15%. 

- Giao lực lượng Công an phối hợp với tổ chức, cá nhân được giao giám 

sát người chấp hành án, tiến hành gọi hỏi răn đe, giải thích quyền và nghĩa vụ 

cho đối tượng trong quá trình chấp hành án tại địa phương nhằm hạn chế đối 

tượng vi phạm pháp luật hoặc phạm tội mới trong thời gian chấp hành án. Làm 

tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng. Ngày 30/5/2022, 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. 

                                                 
(10) Gồm: Trộm cắp tài sản: 01 vụ - 02 bị can; Cướp tài sản: 01 vụ - 01 bị can; Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông đường bộ: 01 vụ - 01 bị can; Hiếp dâm: 01 vụ - 01 bị can. 
(11) Gồm: Trộm cắp tài sản: 01 vụ - 0 bị can (lý do: hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can). 
(12) Gồm: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ: 01 vụ - 01 bị can. 
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- Tổng số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại xã Đăk 

Tờ Re là 03 người. Số người tái phạm là 00/04 người, chiếm tỷ lệ 0,0%. 

Đánh giá: Địa bàn xã Đăk Tờ Re đạt chỉ tiêu này. 

* Chỉ tiêu: Củng cố được hệ thống chính trị, hoạt động hiệu quả, vững 

mạnh. 

- UBND xã Đăk Tờ Re ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 

14/09/2021 của UBND xã Đăk Tờ Re về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTP xã 

Đăk Tờ Re, phân công đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban Chỉ đạo, 

đồng chí Trưởng Công an xã, Trưởng trạm Y tế xã, Công chức Văn hóa - xã 

hội, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã làm Phó trưởng ban, 10 thành viên ban 

chỉ đạo là trưởng, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể thị trấn. Tổ chức sát nhập, 

thành lập mới thôn Đăk Jri (từ thôn 01 và thôn 02) với 142 hộ dân, thôn Kon Jri 

Pen 53 hộ, thôn Đăk Pơ Kông (từ thôn 04 và thôn 11) với 229 hộ dân, thôn Đăk 

Ơ Nglăng (từ thôn 05 và thôn 06) với 248 hộ dân, thôn Kon Xơm Luh 180 hộ, 

thôn Kon Dơ Xing 174 hộ, thôn Đăk Puih (từ thôn 09 và thôn 10) với 248 hộ 

và thôn Tam Sơn 106 hộ; kiện toàn 08/08 thôn trưởng của các thôn trên địa 

bàn. Thực hiện tốt việc chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của 08 tổ hòa giải của 08 

thôn. 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã Đăk Tờ Re luôn được củng cố, kiện toàn, 

đảm bảo trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi công 

tác chuyển hóa địa bàn, tích cực tham gia có hiệu quả vào công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự trên địa bàn xã. 

Đánh giá: Địa bàn xã Đăk Tờ Re đạt chỉ tiêu này. 

* Chỉ tiêu: Xây dựng, củng cố ít nhất 01 mô hình vận động nhân dân 

tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT theo hướng tự quản, tự phòng, 

tự bảo vệ, tự hòa giải hoạt động có hiệu quả, xây dựng và duy trì thực hiện các 

nội quy, quy tắc nếp sống cộng đồng văn minh, tiến bộ. 

Trong thời gian qua, trên địa bàn xã Đăk Tờ Re đã kiện toàn 12 tổ tự 

quản về ANTT với 148 thành viên theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự 

hòa giải hoạt động có hiệu quả; xây dựng và duy trì thực hiện các nội quy, quy 

tắc nếp sống cộng đồng văn minh, tiến bộ. 

Đánh giá: Địa bàn xã Đăk Tờ Re đạt chỉ tiêu này. 

* Chỉ tiêu: 100% hộ dân được phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, 

chống tội phạm. 

- Công an huyện đã tổ chức nhiều buổi phát động phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ tại xã Đăk Tờ Re thu hút hàng trăm lượt người tham gia; tổ chức 

phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối trường học và các tổ của 
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Nông trường Cao su 27 đợt/3.475 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Ban Chỉ 

đạo PCTP xã Đăk Tờ Re đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

cấp xã tại 08/08 thôn với khoảng 1.030 người dân tham gia.  

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp cùng các ban, ngành, lực 

lượng Công an xã đã tổ chức tuyên truyền, triển khai các nội dung của Kế 

hoạch số 1300/KH-BCĐ, ngày 23/04/2021 của Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh về thực 

hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên 08 đợt trực tiếp tuyên truyền pháp 

luật tại 08/08 thôn với tổng số 900 lượt người tham dự. 

Đánh giá: Địa bàn xã Đăk Tờ Re đạt chỉ tiêu này. 

Đánh giá chung về thực hiện các chỉ tiêu: Qua thời gian thực hiện 

chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn xã 

Đăk Tờ Re, căn cứ các nội dung công tác và chỉ tiêu đề ra, đánh giá các kết quả 

đạt được đủ cơ sở kết luận: Địa bàn xã Đăk Tờ Re đảm bảo đủ điều kiện 

chuyển hóa đạt yêu cầu. 

V. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Thuận lợi 

- Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là các mặt công tác phòng 

chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã 

hội được chỉ đạo quyết liệt, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị 

và sự đồng thuận của quần chúng nhân dân nên đạt được kết quả cao. Tình hình 

ANCT, TTATXH được đảm bảo, tỷ lệ vi phạm tội phạm về TTXH được kéo 

giảm (tỷ lệ kéo giảm đạt 50% so với cùng kỳ trước khi thực hiện chuyển hóa). 

- Ban Chỉ đạo PCTP huyện và Ban Chỉ đạo PCTP xã Đăk Tờ Re hoạt 

động hiệu quả, nghiêm túc triển khai các kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện 

có chất lượng, nhất là công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật 

tự, an toàn xã hội theo Đề án. 

- Đảng ủy, UBND xã Đăk Tờ Re lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn 

thể xã, ban quản lý các thôn thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 

ngày 01/09/2021 của Ban Chỉ đạo PCTP huyện về thực hiện công tác chuyển 

hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Đăk Tờ Re, 

huyện Kon Rẫy; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất 

lượng. 



10 
 

- Công an huyện Kon Rẫy đã chỉ đạo Công an xã Đăk Tờ Re thực hiện 

tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Đăk Tờ Re; thể hiện tốt vai trò, 

trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

Một số đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo PCTP huyện và thành viên 

Ban Chỉ đạo PCTP xã Đăk Tờ Re có lúc, có thời điểm hoạt động chưa tích cực. 

3. Nguyên nhân 

- Thành viên Ban Chỉ đạo PCTP chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, nhiều 

cán bộ chưa được tập huấn các kỹ năng công tác có liên quan nên trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo còn lúng túng, chưa tập trung. 

- Các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo PCTP 

huyện 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. 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh công nhận địa bàn xã Đăk Tờ Re đạt yêu cầu 

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

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, 

phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022 của Ban Chỉ đạo PCTP huyện Kon 

Rẫy./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo và các thành viên BCĐ huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: BCĐ. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Võ Văn Lương 
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