
ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  HUYỆN ĐĂK HÀ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

    Số:      /BC-UBND   Đăk Hà, ngày     tháng 9 năm 2022  

  

BÁO CÁO 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 

Quốc khánh 02/9/2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà 

 

Căn cứ Công văn số 2793/UBND-HTKT, ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc 

khánh 02/9/2022 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 999/CV-HU, ngày 25/8/2022 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường bảo đảm, an ninh, trật tự trong dịp 

lễ Quốc khánh 02/9/2022. UBND huyện Đăk Hà báo cáo tình hình đảm bảo an 

ninh, trật tự nhân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 trên địa bàn huyện Đăk Hà (Từ 

ngày 01/9/2022 đến ngày 04/9/2022) như sau:  

1. Công tác chỉ đạo của UBND huyện: 

- Ban hành Công văn số 2319/UBND-NC ngày 31/8/2022 chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phân công lãnh đạo trực, chỉ đạo theo dõi, 

nắm tình hình an ninh chính trị, TTATXH dịp trước, trong và sau các ngày nghỉ 

Lễ 02/9, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 

2022 - 2023. Quán triệt triển khai Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2022. 

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 

2022; kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản. Triển khai phương án phòng chống thiên tai, mưa bão, lũ quyét, sạt lở đất 

tại các vị trí ven sông, ven suối, cắm biển báo để cảnh báo cho người dân.  

- Chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quy 

hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường trên địa bàn 

huyện; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh trên người, đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; thường xuyên phát động ra quân dọn vệ sinh khu dân cư, diệt loăng 

quăng/bọ gậy phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng… trên 

địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác đấu 

tranh phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong 

dịp Tết Trung thu năm 2022.  

- Chỉ đạo ngành giáo dục - đào tạo huyện triển khai thực hiện kế hoạch năm 

học 2022 - 2023. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường 

học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học phụ vụ năm học mới; đảm bảo các điều 

kiện phục vụ ăn, ở cho học sinh bán trú, nội trú. Chủ động xây dựng các phương 

án dạy học gắn với phương án phòng, chống Covid - 19. Quán triệt các đơn vị 
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trường trực thuộc tập trung cho công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới đảm 

bảo trang trọng, thiết thực, không tổ chức liên hoan sau Lễ khai giảng. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa 

bàn huyện nhân dịp Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2022. 

- Chỉ đạo tiếp tục tăng cường định hướng dư luận xã hội; theo dõi, kịp thời 

phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; răn đe, xử lý nghiêm các 

trường hợp đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã 

hội; không để các thông tin phản ánh một chiều, không đúng sự thật, tạo dư luận 

không tốt về địa phương. 

- Chỉ đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông trên địa bàn huyện trong dịp lễ Quốc khánh 02/9/2022 và Tháng 

cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - Tháng 9/2022; tăng cường công tác 

tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát luật, 

nhất là vi phạm tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở người quá số 

lượng quy định, vi phạm tải trọng, không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, 

đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, xe hết niên hạn sử dụng, 

quá hạn kiểm định; phương tiện không đảm bảo kỹ thuật; không giấy phép lái 

xe; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụtập gây rối trật tự 

công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có 

hành vi chống người thi hành công vụ. Theo dõi, quản lý Nhà nước đối với các 

hoạt động tôn giáo trên địa bàn.  

- Chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho quân 

nhân dự bị tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 

2022. Đảm bảo chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, diễn tập 

khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng 

điểm và điểm nóng về khai thác rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp 

luật nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9. 

2. Tình hình đảm bảo an ninh, trật tự ATXH: 

- Nhìn chung, qua nắm bắt, theo dõi tình hình an ninh, chính trị trong các 

ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 trên địa bàn huyện ổn định, không có vấn 

đề phức tạp xảy ra. Tình hình tôn giáo ổn định, an toàn giao thông được đảm 

bảo.  

- Tình hình trật tự an toàn xã hội xảy ra 01 vụ (Cụ thể, ngày 04/9/2022 tại 

địa bàn xã Đăk Ngọk xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản. Hộ ông Nguyễn Tiến Giảng, 

trú tại thôn Đăk Lợi đi đám cưới tại Kon Tum, bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá 

két sắt lấy đi 50 triệu đồng tiền mặt, 2 cây vàng SJC, 01 máy tính xách tay nhãn 

hiệu DELL trị giá 15 triệu đồng, 01 đầu thu Camera trị giá 3 triệu đồng, hiện vụ 

việc đang được Công an huyện điều tra, làm rõ).  

Trên đây là báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trước, trong 

và sau dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2022 của UBND huyện Đăk Hà./. 
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 Như trên:                     TL. CHỦ TỊCH 

- UBND tỉnh (b/c);            CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- VP UBND tỉnh (b/c); 
- Lưu: VP. 
 
 
 

        Nguyễn Văn An                                    
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