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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch
UBND huyện tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo
trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm, triển khai
nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
Chiều ngày 21/7/2021, tại hội trường 15/9, UBND huyện tổ chức hội nghị
trực tuyến sơ kết công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao
thông 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Tham dự
hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có các đồng chí là thành viên Ban An toàn
giao thông huyện (ATGT) và 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 (BCĐ PCTP,
TNXH&XDPTTDBVANTQ), Đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an huyện, Chủ
tịch UBND, Trưởng Công an thị trấn Chư Prông; Hiệu trưởng các trường Trung
học phổ thông trên địa bàn huyện; dự hội nghị tại điểm cầu UBND các xã có các
thành viên Ban ATGT và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các xã; lãnh đạo các Đồn
Biên phòng: Ia Púch, Ia Mơr, Ia Lốp. Đồng chí Vũ Đình Hạnh-Phó Bí thư Huyện
ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Sau khi nghe báo cáo của cơ quan Thường trực Ban ATGT huyện, 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 báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06
tháng cuối năm 2021; báo cáo và ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu dự
hội nghị, đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
kết luận như sau:
Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự trên địa
bàn huyện đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid – 19,
những vấn đề phức tạp, nảy sinh do âm mưu hoạt động chống phá quyết liệt của
các thế lực thù địch, bọn tội phạm, song dưới sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy
ban nhân dân huyện, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan đơn vị, vai trò tham
mưu của các thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban An toàn giao thông huyện,
tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn được đảm bảo; đặc biệt trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Song bên
cạnh những kết quả đạt được, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo
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trật tự an toàn giao thông cũng còn những tồn tại, hạn chế: Số vụ phạm pháp hình
sự chưa kéo giảm theo chỉ tiêu của Ban chỉ đạo tỉnh giao; Tội phạm xâm phạm
nhân thân đặc biệt là tội phạm xâm hại tình dục, xâm hại trẻ em có chiều hướng
diễn biến phức tạp; công tác nắm tình hình, tham mưu triệt xóa các tụ điểm phức
tạp liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) chưa tốt; công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ chưa đạt kết quả, chưa huy động được sự tham gia tích
cực của hệ thống chính trị, nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm; việc
triển khai các giải pháp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn
thiếu đồng bộ.
Trong thời gian tới tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước cũng như trên
địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó các hoạt động chống phá của
các thế lực thù địch, bọn phản động, nhất là hoạt động phục hồi FULRO, “Tin
lành Đegar”, các loại tội phạm, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn
diễn biến phức tạp, cách thức hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn
chế trong công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong thời gian tới; UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị là thành viên
Ban An toàn giao thông huyện, 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, UBND các xã, thị
trấn tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:
1. Các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện, Ban chỉ đạo PCTP huyện, các
xã, thị trấn rà soát lại hệ thống các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của
huyện về công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trên
cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ, địa bàn quản lý.
2. Các cơ quan, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội,
đoàn thể huyện, xã cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong công tác phối
hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tổ chức
xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm; tăng cường công tác
tuyên truyền pháp luật, làm tốt công tác phòng, chống vi phạm pháp luật tại cơ sở.
3. Các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện cần nâng cao hơn nữa vai trò,
tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo TTATGT, căn cứ chức năng, nhiệm
vụ được giao và địa bàn phân công phụ trách, tăng cường công tác tham mưu, đề
xuất giải pháp đảm bảo TTATGT, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình
TTATGT ở địa bàn, chủ động phối hợp với lãnh đạo địa phương, Ban ATGT các
xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp, đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc
triển khai. Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ban ATGT huyện về hội, họp
và báo cáo kịp thời tình hình TTATGT trên địa bàn được phân công.
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4. Công an huyện: Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh
tiến độ điều tra các vụ án đang trong quá trình thụ lý để xử lý theo quy định của
pháp luật. Mở rộng điều tra, phá án, triển khai các giải pháp kéo giảm số vụ vi
phạm nghiêm trọng, số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông trong 06 tháng
cuối năm 2021.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn nâng cao chất lượng hoạt động của lực
lượng Công an xã, đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, phát huy vai trò
nòng cốt tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
- Phối hợp với phòng Kinh tế-Hạ tầng, các cơ quan, đơn vị liên quan xây
dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đặc
biệt cho học sinh tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn (Thực hiện
tuyên truyền mỗi tháng một lần).
- Xử lý, thông báo về cơ quan, đơn vị, địa phương các trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông.
5. Phòng Kinh tế-Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và đơn vị
liên quan rà soát toàn bộ hệ thống biển báo hiệu giao thông trên địa bàn, đề xuất
điều chỉnh, bổ sung biển báo trên các tuyến đường huyện quản lý và tham mưu
UBND huyện văn bản đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải
tỉnh bổ sung biển báo hiệu, có giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
(TTAGT) trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện đoạn qua địa bàn
huyện.
- Tham mưu UBND huyện, Ban ATGT ban hành các văn bản chỉ đạo, triển
khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Theo dõi, đôn đốc các
cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện
chủ trương, giải pháp của UBND huyện, Ban ATGT huyện về TTATGT.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông. Đánh giá cụ
thể các vụ tai nạn giao thông để đề ra các giải pháp khắc phục, hạn chế tối đa các
vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát nhu cầu, tổ chức tuyên truyền
cho người dân học bằng lái xe mô tô, đặc biệt cho số người dân, thanh niên người
dân tộc thiểu số.
6. Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông (Ban ATGT) và Ban Chỉ đạo
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc các xã, thị trấn (Ban chỉ đạo PCTP).
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- Tổ chức kiện toàn lại các Ban chỉ đạo trên cơ sở các chức danh mới được
kiện toàn nhiệm kỳ 2021-2026; nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tự quản
an toàn giao thông.
- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu
tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
- Tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong giải quyết các vấn
đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, phát huy vai trò của người
có uy tín, già làng trong vùng DTTS; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động
về UBND huyện, Công an huyện, phòng Kinh tế-Hạ tầng để theo dõi, chỉ đạo.
- Tăng cường quản lý, giáo dục đối tượng FULRÔ, đối tượng ma túy, đối
tượng tù tha tại cộng đồng. Tiếp tục nhân rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của
các mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về ANTT tại cơ sở...lựa
chọn các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia công tác đảm bảo ANTT hoạt
động hiệu quả để nhân rộng tại địa phương.
- Tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức để nâng
cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.
Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
trong công tác tuyên truyền.
- Phối hợp với Công an huyện tiếp tục triển khai ký cam kết an toàn giao
thông cho các chủ phương tiện giao thông và người dân; Rà soát răn đe, giáo dục cá
biệt các thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm pháp luật an toàn giao thông.
Trên đây là kết luận của đồng chí Vũ Đình Hạnh - Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống tội phạm
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06
tháng cuối năm 2021, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và
địa phương biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BATGT huyện;
- Các thành viên BCĐ PCTP,
TNXH&XDPTTDBVANTQ huyện
- Ban ATGT, BCĐ PCTP các xã, thị trấn;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu VT+KT.
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