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THANH THẢO

Những ngày tháng sáu, đi giữa 
Đắk Song cờ hoa lộng gió chào 
mừng kỷ niệm 20 năm ngày 

thành lập huyện (21/6/2001-21/6/2021), chúng 
ta lại cảm nhận được khí thế hào hùng, sự đồng 
lòng của toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân 
huyện Đắk Song luôn phát huy những thành 
quả đã đạt được trong 20 năm qua, tiếp tục  
có những bước tiến mới hơn nữa để trở thành 
một trong những điểm sáng trong sự phát triển 
chung của tỉnh nhà. Cùng với sự phát triển 
mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, thì An ninh 
– Quốc phòng huyện Đắk Song trong 20 năm 
qua đã và đang giữ vững vị trí quan trọng, đóng 
vai trò to lớn trong việc bảo vệ chủ quyền, an 
ninh trên địa bàn huyện, luôn luôn giữ vững 
vai trò và là chỗ dựa, niềm tin của nhân dân 
huyện Đắk Song trong thời gian qua và những 
năm tiếp theo.

Trong 20 năm qua, lực lượng an ninh 
huyện Đắk Song đã làm tốt công tác bảo đảm 
an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã 
hội và nhiều nội dung công tác khác. Công 
an huyện Đắk Song luôn chủ động nắm tình 
hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của 
huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn tập trung giải quyết các vấn đề liên quan 
đến an ninh, trật tự. Khi có vụ việc phức tạp, 
đặc biệt là các vụ việc mang tính chất nghiêm 
trọng, nhạy cảm, dễ phát sinh, hình thành điểm 
nóng, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, 
phân công lực lượng, triển khai đồng bộ các 
biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm bắt tình 

hình, phối hợp với các ngành liên quan vận 
động tập trung, kết hợp với vận động cá biệt, 
nắm tình hình về âm mưu, hoạt động của các 
đối tượng chính trị đã và đang hoạt động trên 
địa bàn, qua đó, tham mưu các cấp, các ngành 
và chính quyền địa phương có biện pháp giáo 
dục, cảm hóa, tác động tư tưởng để các đối 
tượng trên chấp hành nghiêm pháp luật. Đơn vị 
đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Chỉ 
thị: 13/CT-BCA của Bộ Công an về tiếp tục 
đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết 
khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định an ninh, 
trật tự; Nghị quyết 04-NQ/TW của Đảng ủy 
Công an tỉnh về tăng cường công tác Công an 
góp phần đảm bảo an ninh nông thôn. Triển 
khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp công 
tác Công an tham gia giải quyết tranh chấp, 
khiếu kiện, bảo đảm an ninh nông thôn, phòng 
ngừa và ngăn chặn xung đột xã hội, tham mưu 
cho Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả công tác xác minh nguồn gốc đất đang 
có tranh chấp; công tác cưỡng chế, giải phóng 
mặt bằng, không để hình thành “điểm nóng” 
phức tạp về an ninh, trật tự và khiếu kiện vượt 
cấp. Tháng 12/2004, Công an huyện đã phối 
hợp với Công an huyện Đắk Mil tiến hành bóc 
gỡ 11 đối tượng trong đường dây tổ chức đưa 
người vượt biên sang Campuchia có liên quan 
đến địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Từ năm 2001 
đến năm 2004, số đối tượng này đã tổ chức đưa 
được 15 đợt với 207 người sang Cămpuchia. 
Riêng địa bàn xã Đắk Mol, huyện Đắk Song 
chúng đã tổ chức đưa 01 lượt, 02 người nhưng 

Lực lượng vũ trang huyện Đắk Song 
- vững mãi một niềm tin
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không thành. Tháng 10/2007 Công an huyện 
tiếp tục bóc gỡ 13 đối tượng FULRO và năm 
2013 bóc gỡ 07 đối tượng liên quan FULRO.

Chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ, không để các thế lực thù địch cài cắm, 
chui sâu, leo cao, phá hoại nội bộ. Tham mưu 
cho cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo các cơ 
quan, ban ngành tăng cường công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên 
nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác bảo 
vệ bí mật nhà nước, phòng chống âm mưu 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Không để các đối tượng lợi dụng thu thập tin 
tức tình báo hoặc móc nối, lôi kéo, tác động 
chuyển hóa nội bộ; làm tốt công tác bảo vệ bí 
mật nhà nước, không để lọt thông tin tài liệu 
ra bên ngoài, thực hiện tốt công tác bảo đảm 
an ninh kinh tế, bưu chính viễn thông, các dự 
án kinh tế trọng điểm. Hướng dẫn các doanh 
nghiệp, ban quản lý dự án tăng cường công 
tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý người 
nước ngoài.

Đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn 
xã hội, đã chủ động làm tốt công tác phòng 
ngừa tội phạm, thường xuyên nắm tình hình về 
các đối tượng tội phạm hình sự, các đối tượng 

có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các hành 
vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các đối tượng 
có dấu hiệu liên quan đến tội phạm ma túy, tội 
phạm hình sự. Rà soát, nắm tình hình các điểm 
thường xuyên tổ chức, tụ tập sử dụng ma túy 
trái phép để triệt xóa, giải tỏa, xóa bỏ các tụ 
điểm trên. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 59 
đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triệt 
phá 15 nhóm tội phạm, bắt 76 đối tượng, điều 
tra, khám phá 1125/1260 vụ phạm pháp hình 
sự đạt 83%, bắt hàng trăm đối tượng, thu hồi số 
tiền trên 02 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị 
khác. Bắt, vận động đầu thú trên 90 đối tượng 
có lệnh truy nã; triệt phá 56 vụ tàng trữ, mua 
bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, bắt 113 
đối tượng;  triệt phá 98 vụ huỷ hoại rừng, 01 vụ 
lấn chiếm đất nông nghiệp, 01 vụ vi phạm quy 
định về bảo vệ và phát triển rừng, bắt 150 đối 
tượng. Phát hiện và triệt phá 02 vụ tham ô, 01 
vụ nhận hối lộ, 03 vụ cố ý làm trái quy định gây 
hậu quả nghiêm trọng, 42 vụ khai thác, tàng 
trữ, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép, bắt 
56 đối tượng, thu hồi khoảng 460m3 gỗ các 
loại, triệt phá 125 vụ đánh bạc và 21 vụ mua 
bán dâm, bắt giữ trên 400 đối tượng, thu giữ 
hơn 600 triệu đồng.

Lực lượng Công an, Quân đội, Đoàn TN huyện Đắk Song trong Lễ ra quân trấn áp tội phạm. 
Ảnh: Dương Hạnh
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Trong công tác quản lý cư trú trên địa 
bàn huyện đã thu được lượng lớn vũ khí, vật 
liệu nổ: 15 khẩu súng AK, 09 khẩu súng AR15, 
07 khẩu súng CKC, 01 súng K54, 04 súng klíp, 
25 khẩu súng thể thao, 01 khẩu súng Cacbin, 
01 khẩu súng Col 45, 02 khẩu súng K44, 95 
khẩu súng tự chế, 03 quả bom, 04 lựu đạn và 
nhiều loại đạn, công cụ hỗ trợ khác. Chỉ đạo 
kiểm tra 19 lượt đối với các điểm kinh doanh 
Internet, băng đĩa hình, karaoke trên địa bàn 
huyện nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn 
triệt để văn hóa phản động, độc hại thâm nhập 
vào địa bàn dưới mọi hình thức. Qua kiểm tra 
đã lập biên bản nhắc nhở 467 lượt đối với các 
điểm kinh doanh Internet, quầy băng đĩa hình, 
điểm karaoke trên địa bàn huyện. Đơn vị làm 
tốt công tác thu thập hồ sơ cấp căn cước công 
dân cho gần 40.000 hồ sơ, tổ chức phát động 
quần chúng bảo vệ ANTQ được trên 369 lượt, 
có trên 34.500 người tham gia. Tổ chức 19 lớp 
tập huấn về Luật giao thông đường bộ, tổ chức 
cho 16.350 hộ gia đình ký cam đoan, cam kết 
không vi phạm luật giao thông đường bộ. Tổ 
chức tuần tra kiểm soát giao thông được hơn 
1.200 lượt, lập biên bản vi phạm hành chính 
đối với 31.078 trường hợp. Ra quyết định xử 
phạt 26.240 trường hợp với tổng số tiền nộp 
kho bạc nhà nước là hơn 6 tỷ đồng, đăng ký 
9.310 xe mô tô các loại, góp phần tích cực vào 
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
chung trên địa bàn toàn huyện, giữ trọn niềm 
tin cho nhân dân.

Cùng với thành tích đạt được của lực 
lượng an ninh huyện Đắk Song trong 20 năm 
qua, lực lượng quốc phòng cũng góp phần đảm 
bảo công tác bảo vệ an ninh – quốc phòng bằng 
những việc làm cụ thể: Quán triệt sâu sắc chức 
năng đội quân công tác, đội quân lao động sản 
xuất gắn với thực hiện phong trào “Quân đội 
chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian 
qua các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang huyện đã chủ động, tích cực tham gia có 
hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, góp 
phần quan trọng vào những bước “chuyển 
mình” của nông nghiệp, nông thôn ở huyện 
nhà: thực hiện 42 lượt huấn luyện dã ngoại làm 
công tác dân vận, giúp nhân dân trên 1400 ngày 
công với trên 60km đường nông thôn, nâng cấp 
14 nhà tạm, nhà dột nát, cùng cấp trên làm mới 
15 nhà tình nghĩa, trị giá trên 1 tỉ đồng; giúp 23 
hộ dân xóa đói giảm nghèo bằng việc hỗ trợ gia 
súc, gia cầm, cây giống, phân bón trị giá trên 
350 triệu đồng; quyên góp trên 2000 bộ quần 
áo ủng hộ đồng bào; tặng 1400 xuất quà, sách 
vở cho học sinh nghèo trị giá 105 triệu đồng…

20 năm qua, lực lượng quân sự huyện đã 
bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung phối hợp 
tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, 
đảng viên và tầng lớp Nhân dân về tình hình, 
nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; âm mưu, thủ 
đoạn của các thế lực thù địch; chú trọng phổ 
biến, giáo dục về 02 nhiệm vụ chiến lược “Xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc” bằng nhiều hình 
thức phong phú thông qua các hoạt động của 
Mặt trận, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. 
Lực lượng vũ trang huyện cũng đã phối hợp 
với các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện 
42 chuyên mục, phóng sự, chuyên trang “Quốc 
phòng toàn dân; tổ chức trên 750 buổi thông 
báo chính trị, nói chuyện truyền thống, tuyên 
truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước cho hơn 10.000 
lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT, học sinh, sinh viên 
và Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng 
tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ QP-AN 
nói chung, quân sự, quốc phòng nói riêng, phát 
huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân 
dân, biên phòng toàn dân và giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn 
cơ sở; duy trì thực hiện tốt việc phối hợp nắm 
tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
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địa phương giải quyết từng vụ việc về an ninh 
chính trị, quản lý người nước ngoài vào địa 
bàn. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động 
viên, công an cơ sở được quản lý chặt chẽ, tổ 
chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình 
và hoạt động có hiệu quả trong thực hiện nhiệm 
vụ QP-AN, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 
kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân tại địa 
phương cũng được sự quan tâm của các cấp, 
ngành, đã tham mưu cho Quân khu, Bộ Quốc 
phòng xây dựng doanh trại cho Đại đội bộ 
binh 6 trị giá 27 tỉ đồng, xây dựng căn cứ hậu 
phương, căn cứ chiến đấu; chuẩn bị chu đáo 
lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, đảm 
bảo các hoạt động trong tình trạng khẩn cấp về 
quốc phòng và thời chiến.

Đồng hành cùng lực lượng Công an, Quân 
đội trên địa bàn huyện; hoạt động bảo vệ chủ 
quyền biên giới trong những năm qua vẫn luôn 
đóng vai trò hết sức quan trọng và nhận được 
sự đồng hành, thống nhất cao của quần chúng 
nhân dân địa phương. Với hơn 23 km đường 
biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia và 
có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh 
của tỉnh Đắk Nông. Đóng quân trên địa bàn 
huyện Đắk Song có đồn biên phòng Thuận An 
và Đắk Tiên, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 
luôn xác định được nhiệm vụ bảo vệ vững chắc 
vùng biên không chỉ là nhiệm của lực lượng 
biên phòng mà còn là trách nhiệm của toàn 
dân. Nhận thức đó đã được Cán bộ, chiến sĩ 
các đồn; chính quyền, người dân xã Thuận Hà, 
Thuận Hạnh hưởng ứng tích cực, chung sức, 
giữ vững biên cương của Tổ quốc. Quân và dân 
trên địa bàn luôn xác định được nhiệm vụ bảo 
vệ vững chắc vùng biên không chỉ là nhiệm 
vụ của lực lượng biên phòng, mà còn là trách 
nhiệm của toàn dân, chú trọng làm tốt công 
tác tham mưu, cùng với cấp ủy, chính quyền 
địa phương hai xã đẩy mạnh phong trào quần 

chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, 
bảo vệ trị an thôn, bản với phương châm gần 
gũi, hiểu rõ phong tục, lối sống của bà con, từ 
cấp ủy, chỉ huy cho đến mỗi cán bộ, chiến sĩ, 
nhất là Đội vận động quần chúng, trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ luôn phối hợp với 
cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa 
phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho 
người dân về các quy định liên quan đến biên 
giới quốc gia.

Từ cuối năm 2019 đến nay, thực hiện 
nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát, bảo vệ biên giới 
vừa phòng chống dịch Covid-19, các đồn biên 
phòng đã lập chốt cố định và thường xuyên 
phối hợp với các lực lượng, tổ tự quản tuần 
tra, kiểm soát, chốt chặn đường mòn, bảo 
vệ nghiêm ngặt, không để xảy ra hiện tượng 
xâm nhập biên giới trái phép, thường xuyên 
tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham 
gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập 
cảnh trái phép”. Ngoài ra còn thực hiện tốt 
việc giúp dân sản xuất. thu hoạch mùa màng, 
thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, ủng hộ 
các quỹ. Tham gia các chương trình đồng hành 
với bà con xây dựng nông thôn mới bằng việc 
đóng góp ngày công lao động, làm đường giao 
thông, kênh mương thủy lợi, triển khai mô hình 
giúp dân phát triển kinh tế…. 

Với những việc làm ý nghĩa đó, lực lượng 
công an, bộ đội, biên phòng đóng chân trên địa 
bàn huyện Đắk Song đã tạo niềm tin của người 
dân vào Đảng, Nhà nước, quân đội, góp phần 
xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ 
chủ quyền an ninh, quốc phòng, biên giới quốc 
gia. Từ đó, mỗi người dân càng có trách nhiệm 
hơn trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ, an ninh biên giới, an ninh – trật tự trên địa 
bàn huyện, thực sự góp phần xây dựng thế trận 
lòng dân vững chắc, đồng hành cùng đảng bộ, 
chính quyền trong công cuộc xây dựng, phát 
triển huyện Đắk Song.




