
UBNDTHI XACt5ALO CQNGHOAxAHQI CIIU NGIflA VIFT NM'J 

BAN CHI DAO PCTP,TNXH Dc Jip- 1'y do- Hanh phác 
VAXDPTTDBVANTQ  

So: / KH-BCD Ctca Lô, ngày ththng 03 na/u 2022 

KE bACH 
Cong tác phông, chng ti phm, t nn xã hi và xây dyng phorig tra() 

toàn dan bão ye an ninh T 2  quOc näm 2022 

Thirc hin Kê hoach so 29/KH-UBND ngày 24/02/2022 cüa UBND th x 
Cü'a Lô ye xây drng phong trào toàn dan bâo v ANTQ nàrn 2022 và Quy ch3 hoai. 
dng, Ban Chi dao phông, cMng ti phm, t nn xã hi và xãy ding phong tro 
toàn dan bâo v an ninh To quôc thj xã (viét tat là Ban Chi dgo nil xa) xciv dyng k 
hoac triên khai nhim vu näm 2022 nhu sau: 

I. MuC  DCH, YEU CAU 

1. Triên khai thirc hin nghiêm tiic, hiu qua các van ban cua Dang. Niii 
nurc, cüa Tmnh üy, UBND tinh, Cong an tinh, Thi üy, UBND thi xã ye cOng ic 
darn báo an ninh trt t1r trên dja bàn, phát huy t& da süc rnnh cua ca !i thOn 
chInh trj và toàn dan tham gia thirc hin cong tác d.0 tranh phOng, chng tôi phan!. 
t nn xã hi và xây drng phong trào toàn dan bäo v ANTQ. phn thin ki3m 
sir gia tang cüa ti phm và tai, tê nan xA hôi. Qua do, tao mOi ftu'ôn in1i nan 
phii vii phát trin kinh t- xã hi vâ di ngoi cüa da phu'ang. 

2. Nâng cao cht lu'çing, hiu qua cong tác cüa thãnh viên Ban ('hi' do, cn 

üy, chInh quyn, các ban ngành, doàn th& Ca quan, to chüc chInh tr- x hi cic 
cp trong trin khai, thrc hin cong tác dam bäo an ninh, trât tn, nhât ki cOng tac 
tuyên truyn, phô bin giáo diic pháp 1ut nhrn nâng cao tinh ' thic isicli 
nhim cüa can b, dãng viên và nhân dan tIch circ tham gia phông ngiiia. phn hjL:'I 

t giác, du tranh phông, cMng ti pharn, t nn xã hi. 

3. Triên khai dOng b, hiu qua các mt cong tác phOng, chOiw tôi pHain. ' 
nan xã hi và xây dçrng phong tao toàn dan báo v ANTQ; không do xáv ra diOni 
nóng", các v11 vic phüc tap  v an ninh tt tir, kim chC, lam giarn ti phçirn. t nn 
xã hi, tai nan  giao thOng, phn du hoàn thành chi tiCu duc giao nñm 202? (m 
It nht 05% s vu tôi pharn ye hInh su ; T' ! diêu tra, khám phi các Ioi pha 

dat trên 80%, tong sO an khâi t; bào darn 100% tO giác tin háo vO tOi pham vi kiOn 

nghj khi t duqc tip nhn, giâi quyt dung quy djnh, ty 1 giái quyt dat trOn 
90%; giâm tai n.n giao thông trén Ca 3 tiêu chI (so v, s ngui c1it, sO nguii hi 
thuong) so yói nàrn 2019. 

II. NHIM VU CONG TAC TRQNG TAM 
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1. 1'riën khai, thirc hin các phuong an bào dam tuyt di an ninh, an toàn 
cc muc tiêu, su kiên chInh tn, van hóa, xâ hôi, diên ra trên dja bàn. Tiêp ttic tharn 
muu tnin khai thuc hin nghiêrn tic cac Chi thj, Nghj quyêt cüa Dâng, Nhà nuc, 
c'ic chuo'ng trInh, k hotch cüa các Ban chi dao tinh, UBND thj xã ye cong tác 
phông, chông ti phtrn. t nn xã hi, HIV/AIDS và xây dimg phong trào toàn dan 
hao v an ninh T quc, tr9ng tarn là: Nghj quyêt so 51.-NQ/TW ngày 05/9/2019 
cua ban Chap hành IrL1ng uung Dàng (Khóa XII) ye "Chiên 1ugc báo v an ninh quOc 
gia": ('hi thi so 46-CT/TW ngày 22/6/2015 ciLia B ChInh trj ye "tang cung si,r 
IInh dao cua Dáng dOi viii cong tác báo darn an ninh, trt tir trong tInh hlnh rnó'i"; 
Kit 1u.n sO 05-KL/TW, Chi thj s 48-CT/TW v "chin luc quOc gia PCTP giai 
doan 2016-2025 tarn nhIn den nãm 2030";Chi thj so 36-CT/TW ngày 16/8/2019 
cia B Chinh trj ye "tang cu'èng, nâng cao hiu qua cong tác phông, chông ma 
tCiy'; DC an so 1 6-BA/lU ngày 12/3/20 19 ciLia Ban Thung viii Tinh u' ye "Nâng 
cao hiu qua cong tác, tang ci.thng khOi doàn kêt toàn dan tc, gop phân dày nhanh 
qua trinh phát trin kinh t, xã hi gn vói cüng cô quôc phông, an ninh trên dja 
han tinh, 2jai doan 201 8-2025";.... 

Xc dinh nhiërn vu cong tác phông, chông ti phrn t nn xã hi Va 
dung phong trào toàn dan bão v ANTQ là mt trong nh&ng nhirn vi tr9ng tarn 
va cp bach, v1ra thuông xuyên, lâu dài. Gn trách nhirn ciLia Thu tru&ng, Nguôi 
dung dâu cap y, chInh quyên Va hrc 1ung Cong an ye tInh hInh an ninh trt tr ti 
dla phuong, co quan, don vj du'pc giao phii trách. 

2. Thçrc hin nghiêm tñc, hiu qua các quy chê, chuong trInh phôi h9p, kê 
hoich lien ngành, Nghj quyt lien tjch... giü'a các ban, ngành, doàn th trong thirc 
hin cOng tác dam báo ANTI, chiLi tr9ng dOi rni, nâng cao hiu qua, chat lugng 
cOng tác tuyên truyn, ph bin giáo dc pháp 1ut, các chü truong, duèng lôi, 
chInh sách pháp 1ut ciLia Dâng, Nhà nuc v cong tác bâo darn an ninh, tr.t t1r vâi 
cc hInh thiLic, ni dung da dng, phong phiLi, phiLi hcp tInh hInh thiic t tü'ng dja 
han. dOi tu'cmg; tIch crc áp ding t chi'rc tuyên truyn qua rnng internet, các trang 
thong tin din tiLl, rnng xa hi... qua dO, nâng cao tinh thn, thiLrc, trách nhirn 
cua cc cap, các ngành, thu tru'ng các don vj, da phuong vâ Nhàn dan tIch circ 
iliam gia phOng ngra, phát hin, tO giác, du tranh phông, chng ti phm, t nn 
xâ hôi. 

3. Tkp t11c tniên khai thirc hin hiu qua nhim vçt kép" vica &'y mgnh các 
hiçlii phthp phóng, chóng djch Covid-19 vt'ra dam báo ANTT phyc vu, phát trién 
k-li i/i tê". T.p trung chi do giâi quyêt kjp thai tInh hInh mâu thun trong ni b 
nhân nhâii, khOng dé xáy ra diem nóng, phiLrc t?p,  hot dng 1çi diring nhân quyCn, 
[On giio. quyn khiêu nai t cáo dC lOi kéo, kIch dng, t11 tp dOng nguOi gay mat 
an ninh mat tu và các hoat dng ton giáo trái pháp 1ut. Tang cu'ng cOng tác quãn 

nguôi nu,Oc ngoài; cong tác bão v bI rnt Nhà nuc, bao v ni b... 

4. Day rnnh các bin pháp phông ngi.ra xâ hi, nht là iLi da bàn co sO, thçrc 
hicn tOt cOng tác tip nhn, giái quyt t giác, tin báo v ti phm và kin nghj 



3 

khi th. Nâng cao hiu qua cong tác diu tra, khám phá các Ioi ti phtm, vi phrn 
phát 1ut. Chü dng phông ngra, du tranh có hiu qua vói ti phrn cuop, cup 
git, trôm cap tài san, chng nguô'i thi hành cong viii, gay rOi trt tii' cOng cong. ti 
pharn st diing cong ngh cao, ti phm ye ma ti1y... khOng dé i pliim '[ng 
hành" gay birc xñc trong nhân dan. Dy nhanh tin th nâng cao chat lucmg diê.i 
tra truy t, xét xtr cong tác thanh tra, kim tra. Giárn sat hot dng diu tra; cOng 
tác giáo diic chmnh trj tu tu'âng nãng cao nãng lu'c, dao drc ngh nghip, thü 
trách nhiêm và các k5 näng cong vii cho hrc 1ung thirc thi pháp 1ut. E'ing cn'm 
kS' luât, k) cuang, chn chinh xiir 1 nghiêrn các hành vi nhcing nhiéu. Licu crc. 
tham nhüng cüa can b cong chirc, viên chirc. 

Tang cuèng trin khai thçrc hin hiu qua các mt cOng tác c1IIIn  1" nhà nuOc 
ye an ninh, trt ti1, nhât là Nghj djnh sO 137/2020/ND-CP ngày 27/1 1 2020 cia 
ChInh phi v quán l, s ding pháo, Nghj djnh 144/2021/ND-CP quy dnh v xu 
pht vi phrn hành chInh trong linh virc an ninh trt tr, an toàn xã hi; phOncu 
chng t ntn xã hi; phông cháy, chcra cháy, ciru njn, ci.ru h; phông, chng ho 
1irc gia dInh.... trin khai, thirc hin có hiu qua các giái pháp cOng tác bâo darn triL 
tir an toàn giao thông, phân dâu lam giàm tai nn giao thông trén cà 3 tiêu chI. Tip 
tiic nâng cao hiu qua bin pháp xi1r l,2 các hành vi vi phrn pháp Iuit v trãt tu w 
toàn giao thông, phông, chng cháy n... 

5. Triên khai thrc hin nghiêm hiu qua Dê an so 16-DA/TU ngv\ 
12/3/2019 cüa Ban Thung viT Tinh u ye "Nâng cao hiu qua cOng tac, tang 
cung kh& doàn kt toàn dan tc, gop phân dy nhanh qua trInh phát tritn kirih t. 
xã hi gn vâi cüng c quc phông, an ninh trên dja bàn tinh, giai do?n 201 
2025" và Chuang trInh hành dng s 96-CTr/TU, ngày 07/11/2019 ciia Ran 
Thu'ng vi Tinh üy ye tang cuOng, nâng cao hiu qua cOng tác phdng chOng rni 
tliy. Tip tic phát dng, xay dirng phong trào toàn dan báo v an ninh tO quOc dap 
irng yêu câu thirc tê, nht là vüng giáo, dja bàn phirc tap v ANTI; chii doug r'i 
soát, phát hin, xây dçrng, duy trI, nhn rng các mO hInh tO chirc qurn ch(ing lam 
nhim vii báo v anninh trt t1r co s, xây dirng cüng c lçrc Iu'png Bao Vt dn 
ph& bâo v ca quan, doanh nghip, truO'ng h9c ph hqp vói dãc diem tInh hinli 
thirc t ti don vi, dja phu'crng. 

6. Thumg xuyên to chüc kiêm tra, hung dn dOn dôc vic triên khai, thue 
hiên cOng tac trong phong, chOng tOi pham, tê nan xã hOi va xãy dung phong un 
toàn dan báo v ANTQ các dcm vi, dla  phu'ang. TO chrc so, tOng kêt cac chuvn 
d, linh virc cOng tác theo quy djnh. 

III. TO CHC THIC HIN 

1. Ca quan thung trrc Ban Chi do thj xa ( Cong an thj xa) tham rnuu xây 
dijng kê ho?ch triên khai thirc hin các mt cong tác theo Quy ché boat dOng cüa 
Ban Chi do thj xã. Djnh kS'  tharn rnu'u to chi.rc so kCt, tOng kCt. tOng hop tinli 
hInh, kt qua báo cáo theo quy dinh, theo dOi, dOn dOc, hi..ró'ng dn vc trin khi, 
thirc hin cOng tác phông, chng ti phirn, t nin xã h5i và xây du'ng phorig triio 
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toàn dan báo v ANTQ tti Ban chi do cap phu'ng và các ban, ngành, cG qUafl, 
doàn the là thành viên Ban Chi dao thi xã. 

l'ip tuc tharn rnu'u trin khai thuc hin D an s 16-DA/TU ngày 12/3/2019 
cua Ban !huô'ng vii Tinh u ye "Nâng cao hiu qua cong tác, tang cung khôi 
doán kt toân dan tc, gop phn dy nhanh qua trInh phát triên kinh tê, xã hi gãn 
\O] cLing cO quc phOng, an ninh trên dia bàn tinh, giai don 2018-2025" và 
Chu'ong trInh hành dng s 96-CTr/TU, ngày 07/11/2019 cüa Ban Thuô'ng v Tinh 
uv v tang cuO'ng, nâng cao hiu qua cOng tác phông chOng ma tüy; Chi thj so 
15/C i4JBN[) ngâv 20/9/20 16 cüa UBND tinh ye "Tang cu'O'ng cOng tác xây dirng 
phong trao toan dan báo ye ANTQ trong tInh hInh rnó'i". Chü dng lam tOt cOng 
lic narn chic tInh hInh, kjp thôi tharn rnu'u cp dy, chInh quyên các cap chi dio 
g cluyet tt các vij vic phi.rc tap, dt xut v an ninh trt tr. Chü trI, phôi hçTp 
tham rnu'u cOng tác thi dua, khen thung kjp thai di vó'i các t.p the, cá nhân có 
thânh tich xuât sac trong cOng tác. 

2. Thành viên Ban chi do thj xä là lãnh do lily ban Mt trn TO quOc thj xa 
chá tn tharn muu chi dao  xay dirng k hoch trin khai cOng tác phOi hçp gii'a các 
don vi, dia phu'ong trong tuyên truyn vn dng can b, dáng viên và các tang lop 
nhãn dan tIch crc tharn gia phOng, chng ti phtrn, t nmn xA hi và xây drng 
phong trâo toân dan báo v ANTQ; tuyên truyn, vn dng cam boa, giáo dçic, 
giàp JO nguO'i lam Ii tái hOa nh.p cong dng; xây dçrng, duy trI nhân rng và nâng 
cao hiu qia nhO'ng mO hInh qun chüng lam nhim vi báo darn ANTI. Gãn vic 
\áy dijng phong trâo toãn dan báo v ANTQ vó'i xay dirng khu dan cu an toàn và 
khu da'in cu van hóa, van rninh dO thi. 

3. Thinh viên Ban Chi do thj xa là lãnh dao  PhOng LDIB-XH chO trI. tharn 
mu'u chi do xây dçrng k hoch trin khai cOng tác phông chông t nn mi dam, 
cOng tác h trcY nmn nhân bj mua ban ngui yà cOng tác cai nghin ma táy...; tiep 
tic thrc hin D an dOi mcci cOng tac cai nghin và k hoich y  nâng cao hiu qua 
cOng tác quán I nguO'i nghin ma ti1y yà cai nghin ma tiy trên dja bàn thj xã... 
ihani muu trin khai thtrc hin, tOng hop, báo cáo theo sir chi dao  cüa Uy ban quOc 
gia phong. chOng HIV/AIDS vâ phOng, chng t nn ma tñy, mai  dam. 

4. Thânh viên Ban chi dao thi xã là lãnh dao  PhOng Y tê tham mu'u, chi dao 
xáy dung Re hoach triên khai cOng tác phông, chng HI V/AIDS tren dia bàn thj xã; 
chi dao phOi hop trong 1p hO so cai nghin ma tiy yà tO chirc diêu trj nghin các 
chat ding thuOc phin bang Methadone tai  các co sâ do ngành y té quan l). 

5. C'ác dOng chi thânh viCn Ban chi dao thi xä, Ban chi dio các phu'ông chü 
dng xây dirng kC hoach d ra các nhiêm vu và thi gian c1i the dê trin khai thirc 
hin các rnt cOng tác phOng chng ti phm, t nan  xã hi yà xây dimg phong trào 
toàn dan báo v ANTQ phi hop yó'i tInh hmnh thuc tê tai don vi, dja phu'ong Kê 
hoach gin ye Co quan Thung tr1xc Ban chi dao  thj xà (qua di Tong hQp Cong an 
tl'i/ xJ) tru'ó'c ngày 15/3/2022. 
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6. Các dông chI thành viên Ban chi dto th xã, Ban chi do phu'à'ng chü dng 
to chirc kiêm tra, don doe, hu'ng dn viêc triên khai ti dGn vi, da bàn dugc 
cong theo dOi và thrc hin nghiêm tc ch d thông tin báo cáo theo quy 

Noi nhán: 

- BCD tinh - (d 

- Phông PVO1 CAT báo cáo); 

- TT Thi áy, UBND th xãi 

- Các thành viên BCD thi xã (d p/hap clii dao); 

- UBND các phuàng; 

- Luu: VT.UB> 

TRUNG BAN 

PHO CHU TICH UBNI) Tilt X.k 

bang Van PhiIc 
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