
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Dc 1p - Ttr do - Hanh phuic 

So: /QD-UBND Ctca Lô, ngày tháng 5 nàm 2022 

QUYET D!NH 
V viêc kiên toàn Ban ch cto, To giItp vic Ban chi cIio phông, chông ti 

phm, t nin xä hi va xây du'ng phong trào toàn dan bão v an ninh To quôc 

UYBANNHANDANTHIXACIALO 

Can th Lut To chz'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Luát st'a 
dói, bó sung mç5t so diéu cia Lut to chi'c ChInh phu và Lut tO cht'c chmnh 
quyên dja phu'o'ng ngày 22/11/2019; 

Can ct' Chu'o'ng trInh phOi hcrp sO 09/CTr-BCA-TW MTTQ, ngày 
01/8/2013 giüa B5 cOng an và Uy ban MTTQ Vit Nam và các tO chtc thành 
viên ye "Day mgnh phong trào toàn dan báo v An ninh tO quOc (ANTQ,) trong 
tInh hInh m&i ", 

Can ct' Quyê't djnh sO' 138/1998/QD-TTg cla Thi tzthng ChInh phi phê 
duyçt Chzwng trinh QuOc gia phOng, chOng tç5i phQm; 

Can cii' Quyét djnh sO 6484/QD-UBND ngày 31/12/2015 cta UBND tinh 
Nghç An ye vic sap nhp Ban Chi dgo phOng, chOng tç5i phim, t ngn ma tzy và 
Ban Chi dgo thy'c hiçn thy'c hin phong trào toàn dan báo v ANTQ thành Ban 
chi dgo phOng, chOng tç5i phgm, t ngn xii häi và xáy drng phong trào toàn dOn 
bOo v ANTQ; 

Theo dê nghj cOa dOng chI Trithng COng an thj xii vO Tru'àngphOng N(5i 

QUYET JJNH: 

Diu 1. Kin toàn Ban chi dao, To giiiip vic Ban chi do phông, chông 
tOi phm, t nn xã hi và xay drng phong trâo toàn dan bão v ANTQ thj xä, 
nhu sau: 

I. Ban chi dzo phbng, c/lông 13iphzm, t nin xii h3i và xây dy'ng p/long 
lrào bàn dan biio v ANTQ, gôm: 

1. Ong: Hoàng Van Phiic, Phó Chü tch UBND thj xã - Trtthng ban; 
2. Ong: Vi Van Giang, Tnthng Cong an thj xä - Phó Tnthng ban Thu'mg trirc; 
3. Ong: Nguyn Thanh Minh, Tru&ng phông Lao dng Thu'ang binh - Xâ 

hi-Phó Tru&ng ban; 
4. Mi ông: Nguyn Quang Tiêu, Chü tjch Uy ban MTTQ thj xã tharn gia 

Phó Tru&ng ban; 
5. Ong: Trân HiThi Van, Phó tru&ng COng an th xã - Thành viên; 
6. Ong: Doàn Nam Trung, Phó tri.r&ng Cong an thj xã - Thành viên; 
7. Ong: Büi DInh Duang, Chi buy tru&ng, BCH Quân sçr th xã - Thành viên; 
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8. Ong: Vö Van Th9, Chánh Van phông HDND- UBND thj xä - Thânh 

9. Ong: Nguyen Chi Nguyen, Tnrô'ng phông Tài chinh - Ké hoch - Th.nh viên; 
10. Ong: Phiiing Dirc Nhân, Tru&ng phông Giáo diic và dào to - Thành viên; 
11. Ba: Duang Thj San Hài, Tru&ng phông Y te - Thành viên; 
12. Ong: Hoàng Thanh San, Tru&ig phông Van hóa Va TT - Thành viên; 
13. Ba: Hoàng Dinh Thñy Dung, Trithng phông Tu pháp - Thành viên; 
14. Ong: Lê Dirc S, BI thu Th doàn - Thành viên; 
15. Ba: Phñng Thj Hnh, Chü tjch Hi Lien hip Phi nü - Thành viên 
16. Ba: Trân Thj Hoàng Phuang, Chü tjch Hôi Nông dan - Thành viên; 
17. Ong: Nguyen Trçng Hue, Chü tch Hi Cru chiên binh - Thành viên; 
18. Ong: Hoàng Minh San, Chü tjch Hi Ngithi cao tuôi - Thánh viên; 
19. Ong: Nguyn HQ'u Thanh, Chü tjch Lien doàn lao dng thi xà - Thnh viên; 
20. Ong: Nguyen BInh, Don tru&ng Don Biên phông CK Cáng Cira Lô - 

Ben Thüy - Thành viên; 
21. Ong: VO Hông Hãi, Giám dOc Trung tam VH-TT-TT - Thành viên; 
22. Mô'i ông: Nguyn Linh Thai, Chánh an TAND thj xã - Thành viên; 
23. Mi bà: Nguyen Th Thu Huang - Vin trtthng VKSND thj xã - 

Thành viên. 
II. To giáp vic Ban clii dw phàng, chông t3i phim, t nin xä h5i và 

xây drngphong trào bàn dan báo vç ANTQ, gôm: 
1. Ong: Nguyen Dang Giang, Phó tru&ng Phông LDTBXH thj xã - To tru&ng; 
2. Ba: Nguyen Th Hue, Phó Di trung Di Tong hçip, Cong an thi xã - Thu k; 
3. Ong: Trjnh Vit Anh, Di tru&ng Di Cânh sat HS-KT-MT, Cong an 

thixa-Tôvien; 
4. Ba: Vu Thj Phuang, Can b Di CSHS-KT-MT, Cong an thj xã - To vien. 
Diêu 2. Ban chi dto và tO gii1p vic Ban chi dao  phông chông ti phm, t 

nan xà hi và xây dmg phong trào toàn dan bâo v ANTQ có nhim v sau: 
I. Ban chi dao có nhiêm vu: 
1. Giip Ch tjch UBND thj xã to chüc thçrc hin có hiu qua các cOng tác 

phông, chông ti phm, t nin xã hi vâ xây dçrng phong trào toàn dan bào v 
ANTQ trén dja bàn thj xã. 

2. Chi dao, don dOc, kiem tra, huóng dn các ban, ngành, doãn the vã 
UBND các phu0ng thirc hin có hiu qua các chü truang cüa Dâng, Nba nuc, 
cña sO', ban, ngành có lien quan cüa Tinh; các van bàn chi do cüa Thj y, Hi 
dOng nhân dan, UBND thj xa ye cOng tác phông chông ti phm, t nan  xã hi 
và xây dirng phong trào toàn dan bão ANTQ tren phm vi da bàn toàn thj xã; 

3. Chi dao  phôi hqp hành ding, hcp tác nghien ciru trao dOi kinh nghim 
vO'i các sO', ban, ngành cap tinh trong cong tác phOng, chng ti phrn, t nan  xã 
hi và xây dirng phong trào toàn dan bâo v ANTQ trong vic triên khai thrc 
hin các chü truang cüa Dâng, nhà nuO'c; các Nghj quyet lien tjch, Chuang trInh, 
Kê hoach giüa Cong an vO'i Uy ban MTTQ, các ngành, tO chic doàn the, các 
van bàn chi dao  ye cOng tác phông chOng ti phm, t nan  xã hi và xây dmg 
phong trào toàn dan bão v ANTQ. 

vien; 
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4. Theo dôi, thng hop tInh hInh, dánh giá kêt qua và dê xuât, kiên nghj các 
mt cong tác phông, chông ti phrn; t nn xã hi và xây dirng phong trào toàn 
dan bào v ANTQ; tiên hành so kêt, tOng kêt và báo cáo Ban chi do tinh theo 
quy djnh. 

II. To giáp vic Ban c/il dw có nli&ni  vi 
1. Tham rnuu gilip viêc cho Ban chi dao theo dOi, dOn dôc, kiêm tra, 

hung dan so, tOng kêt cOng tác phOng, chông ti phm; t nn xã hi và xây 
dmg phong trào toàn dan báo v ANTQ. 

2. Tong hop tInh hInh, kêt qua cOng tác phông, chông ti phm, t nn xã 
hi và xây dimg phong trào toàn dan báo v ANTQ báo cáo UBND tinh, các sO', 
ban, ngành lien quan O' Tinh üy, UBND tinE theo djnh kSi  và dt xuât. TOng hop, 
dê xuât khen thu&ng tp the, cá nhân có thành tIch xuât sac trong phông, chông 
ti phm, t ntn xã hi và xây drng phong trà toàn dan báo v ANTQ. 

3. Theo dOi, quán l, thanh quyêt toàn các nguOn kinh phi theo quy dinh. 
Diêu 3. Ban Chi do duçic sir dng dâu cüa UBND thj xã khi Phó chü tch 

UBND- Tnthng ban chi do th xã k,2 vAn bàn vA con dâu cüa Cong an thj xA khi 
Tru&ng cong an thj xA - Phó ban Thumg trirc k vAn bàn chi dio. 

- Giao Cong an thj xA là co quan ThuO'ng trirc cüa B,an chi do và chju 
trách nhim các linh virc phông, chOng ti phtm; phOng, chOng ma tiy; phông, 
chông ti phm mua ban ngithi Va Xây dirngphong trào toàn dan báo v ANTQ. 

- Giao Phông Y tê chju trách nhim ye 1mb virc phông, chông AIDS. 
- Giao Phông Lao dng Thuong binh và XA hi chju trách nhirn ye !inh 

virc phông, chông mi dam và cai nghin ma tüy ti gia dInh và cong dOng. 
Diu 4. Quyêt dnh nay có hiu lirc tü ngày k)2, thay the Quyêt djnh sO 

988/QD-UBND ngày 28/4/2021 ye vic kin toàn Ban chi dao, TO giüp vic Ban 
chi dio phông, chông ti phim, t nn xA hi vá xay dimg phong trào toàn dan 
báo ye ANTQ. 

Diêu 5. Chánh VAn phông HDND-UBND Thj xA, TruO'ng COng an thj 
xA, Thu trithng các phông, ban, ngành lien quan, Chñ tjch Uy ban nhân dan 
các phung và các Ong (bA) có ten t?i  Diêu 1, chu trách nhim thi hAnh 
Quyêt dnh này. 
Noin/zân: 

- Nhu' Diu 5; 
- UBND tinh (dê b/cáo); 
- Chi cic phông, chong TNXH Tinh; 
- Phông PVO1, PVOS CA tinh Ngh An; 
- ThuO'ng trirc Thj ñy, TT I-IDND Thj xã; 
- Chñ tjch, các phó CT UBND Thj xä; 
-Van phOngThj.iiy; 
- Các ban, nganh, do'n vi cap thi lien quan; 
- Lu'u: VT,CA (45 ban) 

Doãn Tiên Dung 
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