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KẾ HOẠCH
Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ 

quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 3297/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND 
huyện Thanh Miện về tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân 
cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2021-
2025, Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng Bắc xây dựng kế hoạch thực hiện với các 
nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; 

cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” trên địa bàn, gắn với thực hiện Thông 
tư số 23/2012/TT - BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân 
cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An 
toàn về ANTT”. Xác định xây dựng làng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an 
toàn về ANTT là nội dung chiến lược, quan trọng, thiết thực, hiệu quả trong 
công tác đảm bảo ANTT, hình thành rõ nét và duy trì phát triển bền vững phong 
trào quần chúng “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT”, xây dựng, củng cố 
thế trận an ninh Nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng 
của việc xây dựng làng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT 
đối với nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại cơ sở cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên 
chức, người lao động, giáo viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân nắm được 
thực hiện, qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần, trách nhiệm của 
cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và 
các tai, tệ nạn xã hội, “xã hội hóa” công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

2. Yêu cầu
- Sự tập trung chỉ đạo, Lãnh đạo thống nhất, đồng bộ của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, 
khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 
2021 – 2025 đảm bảo có hiệu quả, tránh hình thức.



- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham 
gia phòng, chống tội phạm, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực 
thù địch, giảm dần tiến tới loại bỏ các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội 
phạm, tai tệ nạn xã hội. Phối hợp tuyên tuyền, gắn phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ với việc thực hiện các phong trào cách mạng khác, phục vụ có hiệu quả 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu 

dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” giai đoạn 2021-
2025 theo nội dung chỉ đạo của UBND huyện gắn với các Kế hoạch về thực 
hiện Đề án của địa phương

- Tiếp tục quán triệt việc thực hiện Đề án trong các Nghị quyết, Kế hoạch 
công tác bảo vệ ANTT và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị và cả hệ thống chính 
trị.

- Các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cấp ủy, 
Lãnh đạo thôn cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn 
chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án giai đoạn 2016 - 2020 để lãnh 
đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025 đi vào chiều sâu, 
có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân 
nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và các quy định của địa phương; tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, tác 
dụng, cũng như những quy định phải thực hiện khi xây dựng làng, cơ quan, doanh 
nghiệp, trường học an toàn về ANTT, đồng thời phát động thi đua“Hướng về cơ sở, 
đảm bảo tốt ANTT ngay tại cơ sở, trong từng thôn, xóm, gia đình, cơ quan, doanh 
nghiệp, trường học”. Trước hết mỗi gia đình, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên 
phải thực sự “An toàn về ANTT”, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng làng, cơ 
quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT.                       

2. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các yếu tố tiềm ẩn
phức tạp về ANTT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tiếp nhận giải quyết kịp
thời thỏa đáng đúng pháp luật các phản ánh, kiến nghị của người dân ngay
từ cơ sở

- Củng cố, ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về công tác 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai có hiệu quả các kế 
hoạch, phương án đảm bảo an ninh tại địa bàn, mục tiêu trọng điểm, địa điểm tổ 



chức các sự kiện hính trị, văn hóa, xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng công 
tác dự báo, nắm chắc tình hình, dư luận quần chúng, người lao động trong các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ các 
cơ quan, đơn vị; tình hình ANTT tại các địa phương, nhất là những dư luận, bức 
xúc của quần chúng nhân dân, từ đó tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu 
tranh, kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, tập trung xử lý, 
giải quyết dứt điểm các địa bàn, vụ việc phức tạp về ANTT, không để xảy ra đột 
xuất, bất ngờ; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập...

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến 
đấu, tính thuyết phục, hiệu quả hoạt động; chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao 
chất lượng dự báo, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng, nhất là 
những bức xúc từ cơ sở, góp phần tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng 
thuận trong xã hội; động viên toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện tận dụng 
thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã 
lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3. Tiếp tục duy trì các mô hình tiên tiến bảo đảm an ninh trật tự trên 
địa bàn, tập trung nghiên cứu, xây dựng mới các mô hình điển hình tiên 
tiến đã được Bộ, tỉnh ghi nhận, các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ 
ANTT phù hợp với địa phương; phát huy hiệu quả thực chất của phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ

- Cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các ngành, đoàn thể, cơ quan, trường 
học, doanh nghiệp chủ trì, lực lượng Công an tham mưu, hướng dẫn xây dựng, 
nhân rộng các mô hình phong trào quần chúng theo hướng “Tự quản, tự phòng, 
tự bảo vệ, tự hòa giải”. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; giáo 
dục, giúp đỡ, cảm hoá người vi phạm pháp luật tái hoà nhập cộng đồng. Tăng 
cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; gắn kết phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước khác, 
tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực tham gia.

- Tăng cường xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự 
quản, tự bảo vệ ANTT” tại địa phương. Tập trung nghiên cứu lựa chọn xây dựng 
những mô hình có chất lượng, hiệu quả, phù hợp thực tiễn địa bàn, cơ quan, đơn 
vị để lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên, 



học sinh, tích cực tham gia, nhân rộng các mô hình đã có hiệu quả thiết thực ở 
cơ sở, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng làng, cơ quan, doanh 
nghiệp, trường học an toàn về ANTT. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình 
phù hợp theo hướng xã hội hóa công tác đảm bảo ANTT.

4. Đẩy mạnh phát hiện các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng, 
tội phạm phi truyền thống

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh hiệu 
quả với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư 
tưởng, chống phá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tập 
trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kiểm soát tốt các nguy cơ 
phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở, góp phần làm giảm tội phạm bền vững, lâu 
dài. Nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đoàn kết nội bộ, 
thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nhân dân nắm 
vững các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm để thực 
hiện và tích cực tham gia; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội 
phạm để nhân dân biết, tự chủ động phòng ngừa.

5. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua, 
cuộc vận động khác

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với cuộc vận động 
thực hiện các phong trào cách mạng khác do Ðảng và Nhà nước phát động như: 
Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, kết hợp phát động phong trào thi đua “Vì 
an ninh Tổ quốc” với “Thi đua yêu nước”, tạo cơ sở kinh tế - xã hội làm nền 
tảng cho phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển. Cùng với đó, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân xây dựng phong 
trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Nhất là 
tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào 
và đảm bảo ANTT trong thực hiện các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới.

III. Một số tiêu chí cụ thể
- Hàng năm, 100% làng, cơ quan, trường học và 85% trở lên doanh 

nghiệp đăng ký xây dựng an toàn về ANTT.
- Tỷ lệ các làng, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường 

học được công nhận an toàn về ANTT năm sau cao hơn năm trước. Phấn đấu 



hàng năm 70% trở lên số làng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học được công 
nhận an toàn về ANTT.

- Các đơn vị được công nhận an toàn về ANTT hàng năm và 5 năm phải 
có mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” hoạt động 
hiệu quả, thiết thực.

- Phấn đấu không để xảy ra bị động, bất ngờ trong bảo vệ ANTT, không 
để hình thành băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành; từng 
bước giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn; hằng năm không phát sinh 
mới điểm phức tạp về ANTT.

- Hạn chế tối đa không phát sinh khiếu kiện đông người về ANTT; không 
để hình thành điểm nóng về ANTT.

- Hàng năm tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội kiềm chế giảm 2% 
đến 5% so với năm trước

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Công an xã
- Làm tốt chức năng thường trực Ban Chỉ đạo 138 xã; tham mưu cho 

Đảng ủy, UBND xã ban hành các kế hoạch, chỉ thị để chỉ đạo các ban ngành, 
đoàn thể, các đơn vị địa phương, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, 
nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức triển khai thực hiện 
tốt công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 
đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Nghị 
quyết số 28-NQ/TW (Khóa XI) ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XII về chiến lược bảo vệ ANQG; Chỉ thị số 46-CT/TW, 
ngày 22/6/2015 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 
22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong 
tình hình mới”; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ; 
Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ trường Bộ Công an về “Đẩy 
mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình 
mới”; Kế hoạch số 246/KH-BCA-A04 ngày 12/11/2018 của Bộ Công an về 
công tác bảo đảm ANTT đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp 
đầu tư trực tiếp nước ngoài; Công văn số 954/CA-BCĐ ngày 08/5/2015 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 
trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm 



ANTT trong tình hình mới; Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 27/10/2021 của 
Huyện ủy Thanh Miện về tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu 
dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” giai đoạn 2021-2025; 
Kế hoạch số 56-KH/HU ngày 27/10/2021 của Huyện ủy Thanh Miện về tiếp tục 
nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần bảo đảm an 
ninh, trật tự trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3297/KH-
UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện Thanh Miện về tiếp tục thực hiện Đề 
án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về 
an ninh trật tự” giai đoạn 2021-2025.

- Chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức 
phương pháp tuyên truyền về thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân 
cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”. Tổ chức hướng 
dẫn sơ kết, tổng kết các mô hình từ quản về ANTT, kịp thời đề xuất động viên, 
khen thưởng gương “người tốt, việc tốt”, quần chúng tiêu biểu trong phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ. Nghiên cứu xây dựng mới các mô hình hoạt động có 
hiệu quả đã được Bộ Công an, Công an tỉnh đánh giá cao, phù hợp với tình hình 
thực tiễn tại địa bàn, tránh hình thức.

- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tự giác chấp hành 
nghiêm các quy định về trật tự công cộng, thực hiện nếp sống văn minh; tham 
gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Các làng, cơ quan, trường học
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 

01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của 
lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình 
mới. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức thực 
hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp 
an toàn về ANTTT” giai đoạn 2016 - 2020 để vận dụng, triển khai thực hiện 
trong giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Gắn việc tổ chức thực 
hiện Đề án với thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ 
Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, 
nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, các cuộc vận động và các phong 
trào khác ở đơn vị, địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân; giáo 
viên, học sinh, chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước và các quy định của đơn vị, địa phương, tiếp tục tuyên truyền về nội dung, 



ý nghĩa, tác dụng, các quy ước, tiêu chí xây dựng làng, khu dân cư, cơ quan, 
doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT, kết hợp với tuyên truyền về các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội các cuộc vận động và các phong trào ở 
đơn vị, địa phương. Nội dung tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, thiết thực, 
hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa, rộng khắp lôi cuốn mạnh mẽ phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ.

-  Tập trung đổi mới nội dung, biện pháp, lựa chọn những mô hình có chất 
lượng, hiệu quả để chỉ đạo xây dựng nhằm lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, cán 
bộ, công nhân viên, người lao động, giáo viên, học sinh, tích cực tham gia, góp 
phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng làng, khu dân cư, cơ quan, doanh 
nghiệp, trường học an toàn về ANTT tại đơn vị, địa phương. Các nhà trường chủ 
động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tình 
hình ANTT. Từ đó cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường chủ động xây 
dựng các mô hình “tự phòng tự quản về ANTT” có hiệu quả.

- Việc thực hiện Đề án cần gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các cuộc vận động, các phong trào khác của đơn vị, địa phương như: Phong 
trào toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào xây 
dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa; phong trào đến ơn đáp nghĩa. Chú 
trọng nhân rộng các mô hình tự quản, tự đảm nhiệm tham gia công tác đảm bảo 
ANTT gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ khác ở xã, thị trấn. Tiếp tục phát 
động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm; thực hiện có hiệu 
quả chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình hành động 
phòng chống ma túy... Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ; phòng cháy, chữa 
cháy; cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ nhất là trong 
các dịp lễ hội, Tết Nguyên đán. Tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định 
137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

3. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể
- Uỷ ban MTTQ xã tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện kế 

hoạch này. Đồng thời phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả 
Chương trình phối hợp hành động số 09/CTrBCAMTTQ giữa Ban Thường trực 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an 
về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; các nghị 
quyết liên tịch giữa lực lượng Công an với các ngành, đoàn thể trong tổ chức 
thực hiện công tác bảo vệ ANTT, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ 
ANTT ngay từ cơ sở, tạo thế trận liên hoàn, vững chắc trong công tác đấu tranh, 
phòng, chống tội phạm.



- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch này, đồng thời vận động đoàn 
viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội 
phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các 
phong trào thi đua khác của huyện, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới”... Chỉ đạo các cấp đoàn hội cơ sở phối hợp với UBND các xã, thị trấn 
triển khai, thực hiện kế hoạch. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng 
các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải ngay tại gia 
đình, khu dân cư, thôn, xóm, tổ nhân dân; tổ chức thực hiện tốt cuộc “Vận động 
toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải 
tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung kế hoạch này, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, các 

cơ quan, trường học trên địa bàn xã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 
Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp, 
trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2021 - 2025.

2. Giao Công an xã giúp UBND xã, Ban chỉ đạo 138 xã theo dõi, hướng 
dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này.  Định kỳ 6 tháng, 1 năm tiến 
hành sơ kết việc thực hiện Đề án; sau 5 năm tổ chức tổng kết việc thực hiện Để 
án, báo cáo kết quả về UBND xã, Ban chỉ đạo 138 xã theo quy định./.

Nơi nhận:
- UBND huyện Thanh Miện;
- Công an huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- BCĐ 138 xã;
- UBMTTQ và các đoàn thể xã;
- Công an xã;
- Thủ trưởng cơ quan, nhà trường;
- Các thôn;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Đức
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