
U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
TH!XAC1'ALO Dc Ip - Tur do - Hanh phic 

S /KH-UBND Ca Lô, ngày tháng 04 nàm 2020 

KE HOACH 
Thrc hin cong tác chuyn hóa dja bàn tr9ng diem, phfrc tp 

v trãt tir an toàn xä hôi näm 2020 trén dja bàn Thi xã Cüa Là. 

Nàm 2019 UBND th xà dà barn sat sir chi dto cña UBNI) tinh, huy dng các 
ngành, các cap, các to chcrc, doàn th, phung Nghi Thüy va nbân dan trén dja bàn, 
tp trung triên khai toàn din cac bin pháp cOng tác nhm chuyn hóa da bàn 
phu&ng Nghi Thi'iy thành cong. dua ra khOi din tr9ng dim, phirc to v TTATXH. 
Bn nay, UBND tinh dâ xác djnh phung Nghi Thüy chuyn hóa c1tt yêu cAu, c.n 
tip tic &ra vào din theo dOi sau chuyn hOa trong nãm 2020. Dê UBND tinh Ngh 
An cong nhn phi.rô'ng Nghi Thüy chuyn hóa thành cOng trong nãm 2020, UBND 
Thj xà Ci:ra Là ban hành k hoch trin khai thc hin nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 
1. Tip tic t chüc thxc hin d an chuyn hóa dja bàn tr9ng dim, phirc tp v 

trt ti an toàn xä hi sâu rng, hiu qua, tir do to sir chuyn bin tIch circ trong nhn 
thirc va hành dng cüa các cp, các ngành, th chi.'rc doàn th và UBND phrnmg Nghi 
Thüy di vói cOng tác phOng, chng ti phm ti dja bàn. Phn dâu den cui näm 
2020 phuyng Nghi Thüy phái ducc UBND tinh cong n1in dja bàn chuyn boa thành 
công, dua ra khOi din tr9ng diem, phüc ttp ye TTATXH. 

2. Tang cu&ng sv lành do cüa các cp üy Dàng, hiu 1iic quãn 1 cüa Nhà ni.rc 
d& vOi cong tác phOng, chng ti phm. Phát huy vai trO cüa các t chirc chInh trj xà 
hi, doàn th& khi và nhân dan phung Nghi Thüy tham gia phOng ngira, du tranh 
vOi các 1oi ti phm và t nin xä hi. 

3. Xác djnh rO nhim v11, miic tiêu cn thirc hin, phân cOng trách nhim cii th 
cho các ban ngành, t chrc doàn th trong qua trInh thirc hin chuyn boa phiRng 
Nghi Thüy. Dng thii, cOng tác chuyn hóa dja bàn tr9ng dim, phüc tp v ANTT 
phài dugc tin hành dng b, quyt 1it và có tr9ng tam, trçng dim; phát huy vai trO 
cüa h thng chInh trj a ca sa, tirng buOc lam giâm tInh hInh ti phm, t nn xã hi 
tai da bàn trQng dim. 

II. NQI DUNG, GIAI PHAP THIIC 111W BE CHUYEN HOA DJA BÀN 
TRQNG DIEM 

1. Cong tác lãnh dio, chi do trin khai: 
- Tp trung lãnh dio, chi dio cong tác theo dOi sau chuyn hóa dja bàn Nghi 

Thñy trçng dim, phüc tp v TTATXFT, gàn vãi tiêp tic thirc hin hiu qua chü 
tnrong lan cüa Dãng, Nhà nuOc, Tinh üy, HDND, UBND tinh, Thj üy, HDND, 
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UBND thj xA v cong tác phông, chng ti phm, dam báo TTATXH, tr9ng tam là: 
Chi thj s 48-CT/TW ngày 22/10/2010 cña Bô ChInh trj ye tang cu&ng sir lath do 
cüa Dãng d& vâi cong tác phOng, chng ti phm trong tInh hInh mâi; Chi thj so 21-
CT/TW ngày 26/3/2008 cüa Bô ChInh trj v tang cu?mg sr lath do chi do cong tác 
phông, chng ma tiiy trong tInh hInh mâi; Chi thj s 09-CT/TW ngày 01/12/2011 
cüa Ban Bi thu Trung ucing Dâng v tang cuing sir länh do cüa Dâng dôi vâi cong 
tác xay drng phong trào toàn dan bão v ANTQ trong tInh hInh mâi; Nghj quyêt so 
03-NQ/TU ngày 29/4/2016 cüa BTV Tinh Uy v tang cu?mg cong tác phông, chng 
ma tüy giai domn 20 16-2020; Nghj quyêt s 04-NQII'U ngày 10/8/20 16 cüa BCH 
Dàng b tinh v tang cu&ng sir lAnh dio cüa Dãng dôi vâi cOng tác bão v ANQG và 
dam bâo TTATXH trén dja bàn giai doan 2016-2020; K hoch s 664/KH-UBND 
ngày 10/11/2016 cita Uy ban nhân dan tinh thijc hin Chin hxqc quOc gia phOng, 
chông ti phm giai don 20 16-2020 và djnh huàng dn näm 2030.... 

- Chi dao  UBND phung Nghi Thüy ban hành k hoch cii th d triên khai 
thrc hin theo dOi sau chuyn hóa; Chi dao  các t chic chinh trj xâ hi, doàn the, các 
khOi trên dja bàn và nhân dan tich crc, t.p trung phát trin kinh t, xã hi tti dja bàn, 
giãi quyêt vic lam, xóa dôi giãm ngheo, báo dam an sinh xä hi... timg buâc nâng 
cao diii sng vt chat, tinh than cüa nhân dan gn vâi chü dng tham gia cong tác 
phông, chng ti phm, tang cu&ng cüng c nim tin cüa nhãn dan dOi vâi chü 
tnlcmg, du&ng li cüa Dãng, chinh sách, pháp lut cüa nhà nuâc. 

- Doàn kim tra lien ngành tip tic don d6c, kim tra, huâng dn vic triên khai 
thijc hin, kjp thii ph& hqp tháo g nht1ng khó khàn, vuóng mac ti dja bàn, kjp thyi 
dê xut dng viên khen thu&ng nh1tng 14p  th, cá nhãn có thành tIch xuât sac, phn 
dâu dn cui nam 2020 phu&ng Nghi Thüy phài ducic UBND tinh cong nh.n là dja 
bàn chuyn hóa thành cOng. dua ra khôi din tr9ng dim, phrc tp v TTATXH. 

2. Nâng cao nãng h1rc hoat dng cüa h thong chInh trl tii da bàn thirc hin 
chuyn hóa. 

- Tiêp tic rà soát, dánh giá hiu qua hoat dtng cüa h thng chInh tn; trên Co 
sâ do có bin pháp cUng cO, diêu dng, luân chuyn, b trI, sp xêp lai  can bO chuyên 
trách yà không chuyên trãch nhãm dáp 1rng t& hon yêu cu cong tác phông, chng 
ti phm trong th?yi gian tâi. 

- Duy trI, nâng cao hiu qua hot dng cüa Ban chi dto và B phn thir&ng trrc 
giüp vic Ban Chi do 138 thj xà, cap phung. 

- Tip tiic phôi hçip t chrc dào tao, bi dung, tp hun nâng cao trInh dt 
chuyên mOn nghip vii dOi vâi can b, cong chi.rc có phm chat, nàng lirc cOng tác t& 
nhung chua dam bâo trInh dO chuyên mOn theo quy chun vj trI dang dam nhim. 

- Lrc krcing COng an tiêp tiic quan tam t chüc các din dan, hOi nghj, trao di, 
giao liru, chia sé kinh nghim ye cOng tác phOng, chng tOi  phm và yj  phm pháp 
lut gita lc luçmg COng an v&i cãc 1irc ltrqng khác trong qua trInh chuyn hóa. 

3 T chtrc tuyên truyn, vn dng nhân dan tIch cIrc tham gia phông, 
chng tôi phim, gn vói dy manh phong trào toàn dan bão v ANTQ tii co s.r: 
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- Dty manh  cong tác tuyên truyn, 4n dng can b, dãng viên và nhân dan tIch 
circ tham gia cong tác phông, chng ti phm trên dja bàn. Thung xuyên di mOi 
ni dung, hInh thirc, phuung pháp tuyên truyên, phát huy tOt vai trô cüa phuang tin 
truyn thông ti c s& trong cong tác tuyên truyn phông, chng ti phm, nguyen 
nhân, diu kin phát sinh ti phm, k5' nàng phông ngiira, phát hin, ngän chn ti 
phim d nhân dan cãnh giác, chü dng phàng, chng và h trçl các 1iic luçing chirc 
nãng trong du tranh, xü 1. 

-Thirc hin có hiu qua các chucing trInh phi hqp gifla các phông, ban ngành, 
doàn th& t chirc chInh trj xà hi có lien quan v tuyên truyn, vn dng nhân dan 
tham gia phông, chông ti phtm, các hành vi vi phm pháp 1ut và t n?n  xà hi. 

- Xây dirng, cüng c và nhân rng các mô hInh, din hInh tiên tin trong phong 
trào toàn dan bào v ANTQ ti phuing Nghi ThUy, nht là các t tr quân, t hôa giãi 
và các hInh thurc tp hçrp qun chng tham gia bào v ANTT dang hot dng hiu 
qua. Thirc hin các bin pháp dam báo tái hOa nhp cong dng di vOi ngui chp 
hànhxong ánphttü. 

- Cüng c và phát huy vai trO 1iic luçng Co s, that là Cong an phung, Bão v 
dan ph, 1rc luqng tr quán v ANTT... tang cung tun tra, kim soát nhtm phông 
ngra, dAu tranh, phát hin, xü l các hành vi vi phtm pháp lut và ti phm xáy ra 
trên dja bàn. 

- Kjp th?yi dng vien, khen thuô'ng nh0ng tp th& cá nhân tIch circ trong phãt 
hin, diêu tra, bat gii ti phtm. Co chfnh sách báo v, h trçY thôa dãng cho tp th& 
cá nhân bj thit hi v tài san hoc bj thuong, hi sinh khi tham gia phông, chng ti 
phm. XA hi hóa cong tác phông, chông ti phm, huy dng sir dóng gOp, h trg 
nguôn 1rc tr các to chüc xã hi, doanh nghip và nhân dan. 

4. To chüc phông ngfra nghip vy vã quãn ly nhà nithc v an ninh trot ty': 
- Lirc hrng Cong an tang ciRing cOng tác nghip vy Ca bàn, nhAt là cong tác 

diêu tra Ca bàn, quãn l chat chê da bàn, dôi tuçing d chü dng phOng ngira, phát 
hin ti phm và vi phm pháp 1ut; pMi hqp các ngành, các cap quãn 1 chat chê sO 
d& tuçing thanh thiu niên hu, s ngi.thi nghin ma tüy trên dja bàn gän vâi các bin 
pháp không d phát sinh nguii nghin mOi. 

- Cüng c và phát huy vai trô cüa hrc krçng chrc nàng tti Ca s&, nhât là CSKV, 
Báo v dan ph& các lirc luvng tir quàn v ANTT, ngithi CO uy tin ti cong dông dan 
cu. . . .nhm phOng ngra, hn che thp nht các hành vi vi phm pháp lust xãy ra. 

- Quán l chtt ch các ca s&, ngành nghê kinh doanh có dieu kin ye an ninh 
trt tr, nht là ca s c.m d, luu trü, massage, ... không d xây ra so h d di tuçYng 
lgi ding hoat dng phm ti và vi phm pháp luQt. Tang cung quàn l cu trü, kim 
tra, kim soát, kim ch và lam giàm tai nn giao thOng, cháy nâ, tai nin lao dng; 
phát hin và xi l kjp thñ các tii dim phirc tp v TNXH. 

- Rà soát, 1p h so dua ngi.ri cO hành vi vi phm pháp 1ut vào din giáo diic 
ti phu&ng. Nâng cao hiu qua cong tác cai nghin ti gia dInh cong dông; cOng tác 
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1p h6 so hra ngtthi vao cci sâ cai nghin bt buc, co sâ giáo diic bt buc, tnrmg 
giáo duong. 

- Lam tot Cong tác 4n dng thu h6i vu khI, 4t 1iu n6, cong cii h trçl gop phân 
phông ngra ti phm, sü diing vil khi, 4t 1iu n6, cong ciii h trq gay an. 

3. T1 chfrc du tranh, trn áp, xfr 1 các 1oi ti phim 
- Lam t6t cong tác nm, dir báo sat dcing tmnh hInh v ti phm, t nn x hi 

din ra trén dja bàn d chü dng trin khai d6ng b, quyêt 1it các giãi pháp dâu 
tranh, trn áp có hiu qua, không d xày ra dt xut, bt ng?i. Ma các cao dim tan 
cOng trn ap ti phm, tp trung dánh mnh vao các 6 nhóm ti phm h'mh sir nguy 
him, ti phm ho$ dng kru dng, d61 tuçmg có hành vi bâo kê, dôi nq thuê; tOi 
phm sü ding vu khi, hung khI gay an; the 1oii ti phm nôi len nhix cuàp, cuàp giit 
tài san, c6 gay thucing tIch, trm cp tài san; ti phm ye ma tuy, buôn 1u, vi phm 
pháp 1ut v môi truang và các TNXH... Chip hành nghiêm các quy djnh cüa pháp 
1ut trong vic giãi quyét to giác, tin báo tti phm và kin nghj khâi tO, phông chông 
oan sai, bO lçt ti phm. T.ng cu&ng cong tác bat, 4n dng dôi ttxqng truy na dâu 
thCi gAn vâi thirc hin tot các bin pháp hn ch dâu vào dOi tuqng truy nã, tiên tâi 
tip tic lam giãm t6ng s6 d6i lircYng truy nà hin hành toãn thi xä. 

- Tin hành phân cong trách nhim cho các ngành chüc nAng các cap dê nâng 
cao hiu qua cong tác phát hin, di&u tra, xü 1 ti phm, nhât là các vi an dA xây ra 
trong th?ñ gian dài nhung chua ducic lam rô. 

- Nâng cao chit luçing cong tác diu tra, truy t6, xét xir ti phm, cong tác thi 
hành an hInh s1r và h trçc tu' pháp; tAng cuông t6 chIrc các phiên tôa xét xü urn dng 
d rAn de tOi  phm. 

- Thirc hin các bin pháp phông, ch6ng ti phm ti các dja bàn, khu vtic phrc 
ttp giáp ranh vâi phuang Nghi Thüy; xây dimg, thijc hin co ché phOi hcip nhAm duy 
trl on djnh dja bàn, khOng d xãy ra hin ttrqng tái phüc tp sau khi dA chuyên hóa. 

4. So' kt, dánh giá kêt qua thirc hin chuyên hóa dja bàn 
Dn cu6i nAm 2020, UBND phuàng Nghi Thüy phài t6 chIrc so kt, dánh gia 

kim dim tInh hInh, kt qua sau 1 nAm dua vâo din theo dOi sau chuyên hóa, nêu 
dja bàn vn dam bâo 03 tiéu chI dja bàn chuyn hóa thành cOng thI Trir&ng Ban chi 
do 138 thj xA d xut Ban chi dto 138 tinh ra Quyt djnh cOng nhn dja bàn chuyn 
boa thành cOng va dua ra khOi danh sách thc hin chuyn hóa; nu vn không thành 
cong thI xem xét trách nhim nguii dfrng d.0 cap üy, chmnh quyn, dim vào tInh mt 
trong nhng tiêu chI bmnh xét thi dua hang nAm cüa phtthng cüng nhu cüa cá than.. 

III. PHAN CONG NHIIM VJ 
1. Cong an thl xä: 
- Là cci quan thumg trrc giüp UBND thj xã thrc hin cOng tác chuy& hóa dja 

bàn tr9ng dim, phirc tp ye TTATXH, có trách nhim theo döi, dOn d6c, hithng dn 
và kiêm tra vic thrc hin sau chuyn hóa dja bàn trng dim, phüc tp v AN1'T 
cüa các ban, ngành, doàn th cap thj lien quan. Tham muu UBND thl xà khen thuông 
tp th& cá than trin khai thçrc hin có hiu qua; phê bInh các tp th& cá nhân không 
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hoàn thành nhim vii, thiu tinh thn trách nhim; tng hçp tInh hInh, kt qua báo 
cáo Thj üy, UBND thj xã và Ban chi do 138/CP tinh theo quy djnh. 

- Chü trI, phM hçip vri các cci quan, dan vj lien quan tang cithng và náng cao 
hiu qua QLNN v ANTT phiic vi.i có hiu qua cong tác PCTP và vi phm pháp 1ut 
ti dja bàn; phi hçp tuyên truyn, pM bin, giáo diic pháp 1ut d nhân dan phung 
Nghi Thüy nâng cao thüc, tij giác tham gia PCTP và vi phtm pháp 1ut. 

- DAy manh  các bin pháp phOng, cMng ti phm, dam bào an ninh chInh trj, 
TTATXH trên dja bàn. PhM hçrp vâi Vin kim sat nhân dan, Tôa an nhân dan chçn 
các vi an trpng dim, an rut gn theo tinh thAn cãi cách tu pháp d dim ra xét xü 
cong khai luu dtng nhäm ran de, phông ngüa các hành vi vi phm pháp 1ut và ti 
phm. 

- Xây dirng dir toán kinh phi phçic vii cong tác chuyn hóa dja bàn tr9ng dim, 
phirc tp v TTATXH cUa các ban, ngành, doàn th, UIBND phuing báo cáo TJBND 
thj xà, phông tài chInh xem xét, quyt djIIh. 

2. Ban chi huy quân sir thi xa, Don Biên phông cü'a khãu Cãng Cüa Lô - 
Bn Thuy chü tn, phi hp vói Chi Cyc Hal quan Cü'a Lô theo chirc näng chi 
dto các Irc hrçing chuyên trách t chirc dAy manh  the bin pháp phông ngira, dAu 
tranh phOng, cMng vi phim pháp 1utt và ti phim theo quy djnh cüa pháp lut và 
huó'ng din cüa Ngành gAn vi cong tác tuyên tmyn phông cMng vi phm pháp lut 
và ti phim ti phumg Nghi thüy, nhAt là tp trung vào các khu vrc Ci:ra khAu, khu 
vrc Cãng, khu vIc dão Lan Châu, khu vrc giáp ranh phiRing Nghi Tan, Thu Thñy, 
khu vçrc yen bin, khu viic chci Horn Nghi Thüy. 

3. Phông Tir pháp, PhOng Van hóa — Thông tin, Trung tam Van hóa The 
thao và Truyn thông phi hçp vth các ban, ngành lien quan, chInh quyn các dja 
phuang dÀy mnh cOng tác tuyên truyn, giáo diic, pM bin pháp 1ut v PCTP va vi 
phm pháp 1u.t; giáo d'ctc nêp sng lành mnh, tiên bS cho nhân dan nói chung và 
phu&ng Nghi Thüy nói riêng; kjp thii biu duang nhQng guang nguxi t&, vic tOt 
trong PCTP và vi phm pháp lut; thung xuyên d6i mi ni dung, hInh thuc, bin 
pháp tuyên truyn nhàrn nâng cao han ntra nhn thuc, thüc chap hành pháp 1ut cüa 
nhân dan tren dia bàn thj xã. 

4. Phông Gião dyc và Dào tio chi dto day mnh cong tác tuyên truyên, giáo 
dic PCTP và vi phm pháp 1ut ti các twang hçc trên dja bàn; pMi hgp vói các 
ngành chüc nãng và gia dInh, nhà truang tang cuang quán l', giáo diic s h9c sinh, 
sinh viên CO biêu hin nghi van hot dng phm ti, tham gia t nn xã hi, gop phân 
thrc hin có hiu qua chü twang chuyn hóa dja bàn ti ca s&. 

5. Phông Lao dng, Thtwng binh Va Xã hi chü tn pMi hçp vci các co quan 
chüc näng, chInh quyn dja phuang giái quyt t& các chInh sách xà hi; M trg dy 
ngh, hrnng nghip, to vic lam cho nhUng ngithi trong d tuOi lao dng và các dôi 
tuçmg có tin an, tin sr dà tái hOa nhâp cong dông. Tham muu nâng cao hiu qua 
cong tác cai nghin ma tüy và quán l sau khi cai nhin; cO giái pháp nâng cao hiu 
qua cong tác QLNN tren linh vçrc phOng, cMng t nin xà hi tai  phu&ng Nghi Thñy. 
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6. Phông Kinh t thj xa, Di Quãn 1 th trurô'ng s 2 th xa Cira Là tang 
cuàrng cong tác phông, chông buôn lu, gian 1n thuang mai,  hang giã, hang hóa 
không rô nguôn gôc, xuât xü... ti các tuyn, dja bàn, khu c tr9ng diem, nht là 
khu vrc chq Horn Nghi Thüy. Quãn l chat ch các ho?t  dng san xut, mua ban 
tang trr thu& n, 4t lieu n cong nghip, xung din nhân dan dung d dánh bt 
thüy, hãi san.... 

7. Phàng Y t tiêp tiic thrc hin và phôi hçp thirc hin tot cong tác cai nghin 
ma tuy, cong tác phông chng HIV/AIDS. Duy trI và ma rng hinh thüc diu frj 
ngu&i nghin các chat dung thuc phin bang hInh thüc Methadone. 

8. Phông Tài chInh- k hoch chü dng tham miru cho UBND TX bô trI kinh 
phI dê thirc hin Co hiu qua cong tác chuyn hóa dja bàn. 

9. D nghi Uy ban mat trn to quôc th xã và các to chiirc doàn the tiêp tiic 
trin khai th1rc hin có hiu qua Chucing trInh phcM hqp s 09/CTr-MTW-BCA ngày 
01/8/2013 giia Ban Thu&ng trirc Uy ban M.t trn T6 quc Vit Nam và các t chüc 
thành viên vâi B Cong an v "ddy mnh phong trào toàn dan bdo v An ninh Td 
quôc trong tInh hInh mài ". Trong do cn tp trung mt s ni dung sau: 

- Phôi hqp chat ch vâi các cp chmnh quyên, các ban, ngành trong vic tuyên 
truyn phông chông vi phm pháp 1ut và ti phm, phong trào bão v ANTQ ti 
cong d6ng dan Cu; th%rc hin t& vic dng vien, giáo dic, cam hóa các d& tuqng lam 
1i hoàn luo'ng, s&m hOa nhp cing dng ti phumg Nghi Thüy. 

- Hi Lien hip phi nf thj xä chi dto Hi lien hip Phi nit phu&ng Nghi Thüy 
phôi hçip vâi 1rc hrçing Cong an phu?ing thrc hin có hiu qua Nghj quyét lien tjch 
s 01/2002/TW giita Bt Cong an và Trung ucing Hi Lien hip phii nit Vit Nam ye 
"Quãn 1, giáo dic con em trong gia dInh không phm ti và t nn xA hi"; tIch circ 
phôi hçip vâi các ngành chCrc nang trong cong tác tuyên truyên phOng, chông vi 
phtm pháp lut và ti phm ti cong d&ig dan cu. 

- Thj doàn tang cu&ng tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lut nãng cao nhn 
thi'rc và thüc chAp hành pháp 1ut cho thanh thiu niên trên dja bàn thj xA nói 
chung, phuàng Nghi Thüy nói riêng. Tip tic xây dmg, nhân rng các mô hinh, diên 
hmnh tiên tiên ye PCTP và vi phm pháp lut tai  dja bàn phu?mg. Chi do Doàn 
phuyng Nghi ThOy phôi hçip vâi lrc luqng COng an phuang thirc hin có hiu qua 
Nghj quyt lien tjch so 03/2010/NQLT ngày 24/6/20 10 giita B Cong an và Trung 
ung Doàn thanh niên Cong san H CM Minh v phôi hçip hành dng phOng ch6ng 
ma tüy trong thanh thiu niên. 

- Dê nghj các to chc thành vien Mt trn T quôc thj xA thành 1p It nhât 01 to 
cOng tác trrc tip chi do, phi hqp cong tác tuyén truyn, 4n dng nhân dan, doàn 
vién, hi viên tham gia phàng chng ti phm ti phu&ng Nghi Thuy. 

10. D nghj Vin kim sat nhân dan, Tôa an nhân dan thi xä phOi hqp vói 
ccx quan dieu tra Cong an thj xà lam tot cOng tác diéu tra, truy to, xét xü tOi  phm 
darn bâo d(mg pháp 14t; tang cumg to chüc các phien tOa xét xü lim dng, nhAt là 
ti các da bàn thirc hin chuyn hóa nhm tuyên truyn, giáo d1ic, rAn de tOi  phtm. 
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11. Các phông, ban, ngành, doãn the thj xã can cr chirc näng, nhim vi duc 
giao phôi hcip chInh quyn dja phuo'ng tang cu&ng các bin pháp phông chng ti 
phm và vi phçim pháp 1ut, gop ph.n thrc hin Co hiu qua chü truang chuyn hOa 
dja bàn tr9ng dim, phi.'rc tp v ANTT. 

12. UBND phu'ô'ng Nghi Thüy: 
- PhM hçTp các ban ngành chirc nàng tiên hành khào sat, xác djnh các khoi, các 

khu vrc cOn phirc tp ye TTATXH cn tp trung chi do giài quyt di:rt dim. 
- Xây drng k hoch cii the, phü hçip vói dc dim ctja bàn và t chcrc trin khai 

thrc hin quyt 1it, hiu qua. Djnh k' sci kt, dánh giá, kjp thOi phát hin nhUng ton 
ti, yu kern d b sung, diu chinh k hoch; tham muu cp üy, chInh quyn thj xà 
có phuang an, k hoch, bin pháp giài quyt trong thyi gian tip theo. 

- Tp trung tang cuO'ng 1rc luçing h trç các khôi, khu vrc, tuyn phirc ttp d 
thirc hin cong tác chuyn hOa, thành 1p các t cong tác trrc tip phi hap thçrc hin 
toàn din cong tác PCTP, t nn xâ hi. 

- Buy dng, bô trI ngun 1rc dam bão dê thcc hin có hiu qua các nhim vii và 
giãi pháp; vn dng toàn dan tIch circ tham gia phOng, chng ti phm và vi phm 
pháp 1ut. 

- Djnh kS'  3 tháng, 6 tháng và 01 nàrn t chüc sa kêt d dánh giá kt qua thrc 
hin và djnh huàng chi do cho thi gian tip theo. 

VI. TO CH1TJ'C TH1C HItN 
1. Các ban ngành, doàn th thj xä, UBND phithng Nghi Thiiy can cur tinh hInh 

thurc t dja phuang, linh virc phçi trách và k hoach nay d chi dao  xây dirng ké 
hoch cii th và t chüc thirc hin toàn din, hiu qua tii dan vj, dja phuang. Djnh k' 
hang qu, 6 tháng, 1 näm và dt xu.t báo cáo kêt qua thirc hin v UBND thi xà (qua 
Cong an th xã) d theo dOi, ttng hap. 

2. Giao Cong an thj xä tham muu UBND thj xã don dôc, chi do, kim tra, 
htràng dn vic thirc hin k hoch nay; tng hap tlnh hinh, kt qua thirc hin báo 
cáo Ban chi dtç 38 tinh (Qua phOng PV01- Cong an tinh), Thj üy, UBND Thj xa 
theo quy djnh./ 

Ncvi n/sln: 

- UBND Tinh; 
-Côngantinh; dbáo cáo 
- TT Thi ui'. TT HDND Thi xâ; 
- PCT UBND Thi xâ (d chi dao); 
- Các phóng, ban, nganh lien quan; 
- UBND phuông Nghi ThUy; t/ hin 

- Luu VT, CATX. 
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