
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-TH     Sa Thầy, ngày       tháng     năm 2021 

V/v đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội dịp nghỉ Lễ ngày 30 

tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 

2021 trên địa bàn huyện 

 

 

Kính gửi: 
 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Ban QL Vườn Quốc gia ChưMomRay; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Sa Thầy; 

- Đồn Biên phòng Rờ Kơi, Mo Rai; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 1273/UBND-NC ngày 21 tháng 4 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội 

dịp nghỉ Lễ ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và trật 

tự an toàn giao thông tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý kết hợp với công tác 

phòng chống dịch Covid-19; nhất là tại các điểm vui chơi, giải trí, ăn uống tập 

trung… 

- Tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình cơ sở; chủ động triển khai 

các biện pháp nhằm kịp thời xử lý những vấn đề nổi cộm, phát sinh gây ảnh 

hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại đơn vị, địa phương theo thẩm 

quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, 

chỉ đạo. 

- Phân công cán bộ, công chức, viên chức trực trong dịp nghỉ Lễ ngày 30 

tháng 4 và ngày 01 tháng 5, gửi danh sách phân công trực về Văn phòng Ủy ban 

nhân dân huyện trước ngày 27 tháng 4 năm 2021 để tổng hợp, theo dõi; kịp thời 

báo cáo tình hình và những vấn đề nổi cộm, phát sinh về Ủy ban nhân dân huyện 

biết, chỉ đạo.  

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường truy quét, kiểm tra, 

quản lý bảo vệ rừng, khai thác lâm sản, khoảng sản trái phép; địa phương nào để 

xảy ra việc khai thác lâm sản, khoáng sản trái pháp trên địa bàn, địa phương đó 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

2. Công an huyện 



2 

 

 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội; kiểm tra công tác phòng cháy, 

chữa cháy trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và có giải pháp khắc phục, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạmtheo quy định. Phân công, bố trí lực lượng trực ban, 

trực chiếnsẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ratrên địa bàn, hạn chế 

thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 

- Triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông,tập trung xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, lạng lách đánh võng và các vi phạm 

là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông,hạn chế đến mức thấp nhất các vụ 

tai nạn giao thông xảy ra. Tăng cườnglực lượng, phương tiệntiến hành tuần tra, 

kiểm soát, xử lý vi phạm vềtrậttự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; kết hợp 

chặt chẽ công tác xử lý vi phạm với tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật 

giao thông cho người dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, giải quyết 

kịp thời khi có các tình huống về ANCT, TTATXH xảy ra. 

4. Hạt Kiểm lâm huyện, Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Sa Thầy, Vườn 

Quốc gia ChưMomRay: Tổ chức trực tại các chốt 24/24h, đẩy mạnh tuần tra, truy 

quét, kiểm tra, kiểm soát trong dịp lễ; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các 

trường hợp phát rừng làm nương rẫy, khái thác lâm sản trái pháp luật…  

5. Đề nghị Đồn Biên phòng Rờ Kơi, Mo Rai đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát 

chặt chẽ khu vực biên giới trong dịp lễ, không để xảy ra vượt biên, xâm nhập 

trái pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch Covid-19 

tại khu vực biên giới. 

6. Ủy ban nhân dân xã Rờ Kơi, Mô Rai phối hợp với Đồn Biên phòng Rờ 

Kơi, Mo Rai tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, 

không để xảy ra vượt biên, xâm nhập trái phép kết hợp công tác phòng chống 

dịch Covid-19 tại địa bàn. 

7. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo tình hình trực trong 

ngày và những vấn đề nổi cộm, phát sinh gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua 

Văn phòng Hội đồng nhân dân -Ủy ban nhân dân huyện) qua điện thoại (Đ/c 

Diễn hoặc Đ/c Chiểu) và Văn bản qua hộp thư công 

vụvphdndubnd.st@kontum.gov.vn trước 14 giờ 00 hàng ngày để tổng hợp báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Báo để các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo, CV Văn phòng; 

- Lưu VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thái 

mailto:vphdndubnd.st@kontum.gov.vn
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