
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ NINH THỌ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số:  95 /QĐ-UBND   Ninh Thọ, ngày 05 tháng  11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm,  

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

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH THỌ 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 Trưởng Công an xã Ninh Thọ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban 

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

bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Ninh Thọ. 

         Điều 2. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND 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; Trưởng Công an xã Ninh Thọ và các ban ngành có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- TT. BCĐ PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ thị xã; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Khánh Đăng 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Phi Vũ 
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QUY CHẾ 

Làm việc của 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 

(Ban hành theo Quyết định số 95 /QĐ-UBND, ngày 05 tháng 11 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ) 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1.  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 được kiện toàn theo 

Quyết định số: 94/QĐ-UBND, ngày 04/11/2020 của UBND xã Ninh Thọ, là cơ 

quan tham mưu giúp UBND xã tiếp tục thực hiện Kết luận số 86-KL/TW, ngày 

05/11/2010 của Bộ chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

14/10/2006 của Bộ chính trị về“Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh 

quốc gia trong tình hình mới”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 

22/10/2010 của Bộ chính trị, Nghị quyết 09/1998/NQ-CP, ngày 31/7/1998 và 

Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; các Nghị quyết, Thông tư Liên 

tịch giữa Bộ Công an với các Bộ, ngành và Thông tư số 23/2012/TT – BCA, 

ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự”. 

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 có trách nhiệm thực hiện các 

nhiệm vụ: 

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, 08 Thôn 

thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh, trật tự đã nêu ở 

Điều 1. Kịp thời củng cố, kiện toàn thành viên BCĐ phòng chống tội phạm, tệ 

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

2. Xây dựng Kế hoạch, Chương trình hoạt động để chỉ đạo các đơn vị, ban 

ngành, đoàn thể và các Thôn phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Là đầu mối, phối hợp hành động trong công tác phòng, chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các tổ 

chức, địa phương khác. 

CHƯƠNG II 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 

Điều 3. 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 chịu trách nhiệm hướng dẫn và 
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chỉ đạo các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các Thôn ở địa phương thực hiện tập 

trung, thống nhất, có hiệu quả các văn bản Quy phạm pháp luật trên lĩnh vực an 

ninh, trật tự đã nêu ở Điều 1. 

Điều 4. 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 họp định kỳ tháng xem xét, quý 

họp 1 lần và 6 tháng họp 1 lần. Hàng năm tiến hành tổng kết và thực hiện tốt chế 

độ thông tin báo cáo theo đúng quy định. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách 

nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm (trừ trường hợp báo 

cáo đột xuất) về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Trường hợp cần thiết có thể triệu tập cuộc họp đột xuất của Ban Chỉ đạo 

để giải quyết tốt tình hình, công tác theo yêu cầu thực tế ở địa phương. 

Điều 5. Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự thành viên Ban Chỉ đạo 

phải thông báo cho Trưởng Ban Chỉ đạo biết để điều phối các hoạt động theo 

đúng Chương trình, Kế hoạch đã đề ra. Trường hợp Trưởng ban vắng,  Phó ban 

thay mặt Ban Chỉ đạo để điều hành. 

CHƯƠNG III 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

Điều 6. 

1. Trưởng BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã: Chỉ đạo, điều hành, thực hiện các văn 

bản Quy phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh, trật tự đã nêu ở Điều 2.  

2. Các Phó trưởng ban: Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo và chỉ đạo thực hiện 

các hoạt động theo Chương trình, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã đề ra và thay 

mặt Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành các công việc do Trưởng Ban Chỉ đạo giao. 

Điều 7. Đối với các ủy viên Ban Chỉ đạo 

1. Đ/c Huỳnh Thị Lan Anh- Chủ tịch Hội Nông dân xã 

- Tham gia việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp 

của Ban Chỉ đạo. 

- Trực tiếp chỉ đạo nội dung hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

chi Hội trong xã phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT, 

ngày 04/12/2001 giữa Ban thường trực Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam 

với Bộ Công an. Quá trình thực hiện gắn với việc triển khai các cuộc vận động 

phong trào cách mạng của Hội Nông dân. 

2. Văn phòng Đảng ủy xã 

Theo dõi tham mưu phục vụ cho Đảng ủy lãnh đạo tốt công tác bảo vệ 

ANTT trên địa bàn. Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm đều có nhận xét, đánh giá 

đúng với tình hình thực tế về ANTT, nhằm phát huy ưu điểm và kịp thời tham 

mưu Đảng ủy lãnh đạo, chấn chỉnh ngay những sơ hở, thiếu sót trên lĩnh vực 

công tác này. 
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3. Đ/c Phan Thái Duy - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 

Tham gia việc chỉđạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp 

củaBan Chỉ đạo. 

Phối hợp với Công an xã thực hiện Quyết định, Quy chế hoạt động để 

thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP, ngày 29/6/2012 của 

Bộ Công an – Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an 

và Bộ Quốc Phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn 

trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 133/2015/NĐ-CP 

của Chính phủ, ngày 28/12/2015 về Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ 

với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh 

chính trị TTATXH ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng 

4. Đ/c Phan Thanh Hậu -Công chức Văn hóa – xã hội xã 

Tham gia việc chỉđạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp 

củaBan Chỉ đạo. 

Nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo về những nội dung, biện 

pháp công tác tuyên truyền, phục vụ tốt cho công tác phòng chống tội phạm, tệ 

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

Trực tiếp phụ trách công tác trang trí hội trường giúp Ban Chỉ đạo để mở Hội 

nghị, triển khai, sơ, tổng kết các chuyên để công tác đã nêu trên theo đúng theo sự 

chỉ đạo. 

5. Đ/c Trần Thị Mỹ Bình - Công chứcTài chính-Kế toán xã 

Tham gia việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp của 

Ban Chỉ đạo. 

Nghiên cứu tham mưu sử dụng đủ và đúng các chế độ, chính sách của 

Nhà nước để phục vụ tốt cho các mặt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

6. Đ/c Bùi Thị Bích Chi – Công chức VP-TK xã 

Tham gia việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp 

củaBan Chỉ đạo. 

Tham mưu thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện tốt 

các chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo – góp phần bảo vệ tốt tình 

hình ANTT. 

7. Đ/c Hồ Thảo Nguyên -Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã 

Tham gia việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp 

củaBan Chỉ đạo. 

Tham mưu tiếp tục thực hiện tốt các thủ tục hành chính theo thẩm quyền. 

Tổ chức tập huấn tốt công tác tuyên truyền pháp luật theo đúng chỉ đạo và phục 

vụ tốt cho việc chỉ đạo các tổ hòa giải phát huy trách nhiệm đạt kết quả tốt hơn. 
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8/ Đ/c Nguyễn Thị Vinh – Cán bộ Đài truyền thanh xã 

Tham gia việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp của 

Ban Chỉ đạo. 

Kịp thời tham mưu về việc viết tin, bài thông qua Đài truyền thanh xã (kể 

cả Đài phát thanh truyền hình thị xã) để tuyên truyền các mặt công tác về phòng 

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

Tổ quốc. 

9. Đ/c Phan Xuân Lộc - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã 

Tham gia việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp 

củaBan Chỉ đạo. 

Trực tiếp chỉ đạo nội dung hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

chi Hội trong xã phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT, 

ngày 04/12/2001 giữa Ban thường trực Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam 

với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong tình hình mới”. Quá trình thực hiện gắn với việc triển khai các cuộc 

vậnđộng phong trào cách mạng của Hội người cao tuổi. 

10. Đ/c Hồ Tấn Đắc - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã 

Tham gia việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp 

củaBan Chỉ đạo. 

Trực tiếp chỉ đạo nội dung hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

thành viên Công đoàn, chi Hội Cựu chiến binh trong xã phối hợp thực hiện Nghị 

quyết liên tịch số 01/2001/NQLT, ngày 04/12/2001 giữa Ban thường trực Đoàn 

Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam với Bộ Công an và thông báo số 01 giữa Bộ 

Công an với Cựu chiến binh Việt Nam về “Phối hợp vận động toàn dân xây 

dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Quá trình thực hiện gắn 

với việc triển khai các cuộc vận động phong trào cách mạng của Công đoàn và 

Hội Cựu chiến binh. 

11. Đ/c Nguyễn Thị An– Chủ tịch Hội LHPN xã 

Tham gia việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp 

củaBan Chỉ đạo. 

Trực tiếp chỉ đạo nội dung hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

chi Hội Phụ nữ trong xã phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 

01/2001/NQLT, ngày 04/12/2001 giữa Ban thường trực Đoàn Chủ tịch 

UBTWMTTQ Việt Nam với Bộ Công an và thực hiện Nghị quyết liên tịch số 

01/2002/NQLT, ngày 08/5/2002 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Bộ 

Công an về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã 

hội. Quá trình thực hiện gắn với việc triển khai các cuộc vận động phong trào 

cách mạng của Hội. 
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12. Đ/c Lê Thị Bích Chi –Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã  

Tham gia việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp của 

Ban Chỉ đạo. 

Trực tiếp chỉ đạo nội dung hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

chi Đoàn trong xã phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT, 

ngày 04/12/2001 giữa Ban thường trực Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam 

với Bộ Công an và nội dung Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT giữa Đoàn Thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh với Bộ Công an về “Phòng ngừa, ngăn chặn tội 

phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên”. Quá trình thực hiện gắn với việc 

triển khai các cuộc vận động, phong trào cách mạng của Đoàn Thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh. 

13. 08 đ/c Trưởng thôn 

Tham gia việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp 

của Ban Chỉ đạo.  

Tham mưu phối kết hợp triển khai, thực hiện sát thực tế đối với các Nghị 

quyết, Thông tư, Chương trình, Kế hoạch, Quy chế, Thông báo liên tịch về 

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

ninh Tổ quốcở địa bàn phụ trách./ 
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