
          ỦY BAN NHÂN DÂN 

              XÃ NINH THỌ 
 

           Số: 94 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Ninh Thọ, ngày 04 tháng 11 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ninh Thọ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NINH THỌ 

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Quyết định số 7127/QĐ-UBND, ngày 15/9/2014 của Ủy ban nhân 

dân thị xã Ninh Hòa về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Ninh 

Hòa; 

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng công an xã Ninh Thọ về việc kiện toàn 

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Ninh Thọ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ninh Thọ gồm các 

thành viên có tên sau: 

1. Ông: Võ Khánh Đăng, Chủ tịch UBND xã             - Trưởng ban 

2. Ông: Huỳnh Thành Huy, Trưởng Công an xã        - Phó TB thường trực 

3. Ông: Đỗ Công Tân, PCT. UBND xã                         - Phó Trưởng ban 

4. Ông: Nguyễn Hữu Nghiệp, Công chức VH-XH       - Ủy viên 

5. Ông: Nguyễn Lý, Trưởng Trạm y tế xã           - Ủy viên 

6. Ông: Nguyễn Hữu Bằng, Phó trưởng Công an xã     - Ủy viên 

7. Ông: Phan Thanh Hậu, Công chức VH-XH          - Ủy viên 

8. Bà: Trần Thị Mỹ Bình, Công chức Tài chính-Kế toán        - Ủy viên 

9. Bà: Bùi Thị Bích Chi, Công chức VP-TK          - Ủy viên 

10.  Ông: Hồ Thảo Nguyên, Công chức Tư pháp-Hộ tịch       - Ủy viên 

11.  Ông: Phan Thái Duy, CHT. BCH Quân sự xã         - Ủy viên 

12.  Ông: Nguyễn Quốc Minh, CTV phòng, chống mại dâm xã  - Ủy viên 

13.  Mời: Ông Cao Minh Tiến, CT.UBMTTQVN xã   - Ủy viên 

14.  Mời: Ông Phan Xuân Lộc, CT. Hội Người cao tuổi xã  - Ủy viên 

15.  Mời Ông: Hồ Tấn Đắc, CT. Hội Cựu chiến binh xã    - Ủy viên  



16.  Mời Bà: Nguyễn Thị An, CT. Hội LHPN xã    - Ủy viên 

17.  Mời Bà: Lê Thị Bích Chi, BT. Đoàn TNCSHCM xã   - Ủy viên 

18.  Mời bà: Huỳnh Thị Lan Anh, CT. Hội Nông dân xã   - Ủy viên 

19.  Trưởng 08 thôn                                                                                 - Ủy viên 

 Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ninh Thọ có nhiệm vụ giúp 

UBND xã: 

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể thực 

hiện các chủ trương, chỉ đạo của Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị 

xã, UBND thị xã và các Phòng, ban, ngành cấp thị xã có liên quan về công tác 

phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm ma túy; phòng, chống tội phạm 

mua bán người; phòng, chống mại dâm và cai nghiện ma túy; phòng, chống 

HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (sau đây 

gọi tắt là công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc). 

2. Xây dựng các kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã trong 

từng năm, từng thời kỳ để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn phối hợp 

thực hiện. 

3. Tham mưu chỉ đạo các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội 

phạm nguy hiểm, hoạt động liên quan đến nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm 

trọng, phức tạp về trật tự xã hội; tích cực phòng, chống các loại tệ nạn xã hội và 

đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã nhằm bảo 

vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần chống tiêu cực, 

tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 

4. Đề xuất với đồng chí Trưởng ban, HĐND xã; Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc thị xã để xây dựng và hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc. 

5. Tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ theo chuyên đề; xây dựng báo cáo 

thường xuyên và đột xuất về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, báo cáo đồng chí Trưởng 

Ban Chỉ đạo xã và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã theo quy định. 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ninh Thọ có trách nhiệm ban 

hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi 

thành viên, quy định chế độ làm việc và quản lý, chỉ đạo việc thực hiện. 

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã; Trưởng Công an xã; 

Trưởng các ban, ngành; Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ 



nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã nêu tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể 

từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số     /QĐ- UBND ngày     tháng    

năm      ./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT.BCĐPCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ thị xã (b/c); 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Lưu: VT, CA. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Võ Khánh Đăng 
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