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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số: 29/KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                        Kỳ Phong, ngày 01 tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Về công tác tổ chức kiện toàn tổ liên gia tự quản về ANTT 

 trên địa bàn xã Kỳ Phong 

 

 Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ công an và 

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh quy định 

khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT”. 

  Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày  06/01/2021 của Ban chấp hành Đảng 

bộ xã Kỳ Phong về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh năm 2021.   

 UBND xã Kỳ Phong xây dựng kế hoạch về công tác tổ chức kiện toàn Tổ 

liên gia tự quản về ANTT trên địa bàn xã Kỳ Phong như sau. 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 - Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy sức mạnh của 

quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, tố giác , đấu tranh với tội phạm 

và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo sự bình yên trong từng khu 

dân cư và trong từng thôn 

- Giữ nghiêm trật tự xã hội, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đấu 

tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, bài trừ tệ nạn và phòng 

ngừa, làm giảm các tai nạn có thể xảy ra ở địa bàn dân cư; nhằm giữ vững sự ổn 

định và phát triển của khu dân cư trên cơ sở những quy định của pháp luật và quy 

ước khu dân cư,tạo điều kiện thuận lợi để phát tiển kinh tế - xã hội góp phần thực 

hiện tháng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

 - Giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, đảm bảo không có tổ 

chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền đạo 

trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài. Không có tụ điểm phức tạp về 

TTXH, không phát sinh người mắc các tệ nạn xã hội trên địa bàn. 

 - Đảm bảo giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân 

dân, không để các vụ việc xảy ra có diễn biến phức tạp và kéo dài. Không ngừng 

nâng cao vai trò của tổ liên gia tự quản trong phát triển kinh tế xã hội và thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

  - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý 

thức trách nhiệm của các cấp các nghành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, 

đảng viên và toàn thể nhân dân đối với vai trò tham gia đảm bảo ANTT của các tổ 

liên gia tự quản trên địa bàn toàn xã.   
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 - Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phát huy vai trò 

của của Ủy ban mặt trận tổ quốc và các doàn thể chính trị xã hội từ xã đến thôn 

trong công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 

nhân dân, đoàn viên, hội viên. Gắn công tác đảm bảo ANTT-ATGT và thực hiện 

tiêu chí “ANTT xã hội được giữ vững năm 2021” với cuộc vận động toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

- Không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ 

của Ban lảnh đạo thôn đối với hoạt động của các tổ liên gia tự quản về ANTT trên 

địa bàn các thôn.   

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao công tác tuyên truyền, vận động các 

thành viên trong tổ chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; xây dựng và thực hiện 

nghiêm túc quy ước về an ninh trật tự; giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp 

sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, việc mừng thọ và lễ hội… 

- Nâng cao vai trò của tổ liên gia tự quản trong việc tham gia cùng lực 

lượng Công an, thôn đội, dân quân và các lực lượng khác tổ chức tuần tra, canh 

gác giữ gìn an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị tổ chức tại 

địa phương; chủ động phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã 

hội; bảo vệ tài sản cho hộ gia đình sống liền kề khi họ vắng nhà. 

- Tổ liên gia tích cực tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ người 

lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng theo sự phân công của Trưởng thôn; phối hợp giữa 

các hộ gia đình trong việc quản lý con em, người thân trong gia đình không để vi 

phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. 

-  Tích cực tham gia luyện tập phương án vây bắt tội phạm, phương án 

phòng cháy, chữa cháy trong thực hiện thế trận an ninh nhân dân do khu dân cư, 

tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong phương án khi có tình 

huống xảy ra. 

-  Giữ gìn mối đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các hộ gia đình, kịp thời 

phát hiện và hoà giải các mâu thuẫn phát sinh, không để nảy sinh phức tạp làm 

ảnh hưởng đến an ninh trật tự. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.   

1. Công an xã 

 - Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình an ninh, trật tự xã hội và 

trật tự an toàn giao thông trên đại bàn xã Kỳ Phong.  

 - Phối hợp với các ban, nghành, các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị xã hội 

để đảm bảo an ninh, trật tự xã hôi, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn xã. 

Nghiên cứu dự báo tình hình tội phạm, đề xuất chủ trương biện pháp đấu tranh 

phù hợp theo từng giai đoạn, thời điểm, trên từng tuyến, từng đại bàn. 

 - Phối hợp với Chi ủy, Ban lãnh đạo các thôn lựa chọn các tổ trưởng tổ liên 

gia, phân số lượng tổ liên gia phù hợp với đặc điểm tình hình và dân cư của từng 

thôn. 
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 - Hướng dẫn các tổ liên gia tự quản về ANTT thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm 

pháp luật trên địa bàn từng cụm dân cư và trên địa bàn từng thôn. 

 2. Các thành viên BCĐ mô hình. 

 - Nắm rõ kế hoạch và nội dung thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ liên 

gia tự quản về ANTT. Hướng dẫn, chỉ đạo các thôn được giao phụ trách thực hiện 

nghiêm túc và có hiệu quả nội dung đề ra trong kế hoạch. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kế hoạch của UBND 

xã tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn một cách thường xuyên đảm bảo có chất 

lượng, hiệu quả, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

 - Phối hợp với Công an làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng 

chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật một các có hiệu quả, phát huy 

và trò, trách nhiệm và có hiệu quả về hoạt động của các tổ liê gia tự quản trên địa 

bàn.  

 - Hướng dẫn, giúp đỡ các thôn hoàn thiện quy ước, hương ước của thôn. 

 3. Ban lãnh đạo các thôn. 

 - Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Động viên tạo điều kiện nhân dân 

tích cực tham gia tố giác tội phạm tại cộng đồng dân cư. 

 - Tổ chức họp nhân dân, lựa chọn con người bầu tổ trưởng, tổ phó tổ liên 

gia tự quản, làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND xã ra quyết định kiện toàn tổ 

liên gia tự quản tại thôn mình. Nộp danh sách các tổ trưởng, tổ phó tổ liên gia tự 

quản về UBND xã qua Công an xã. 

 - Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ liên gia tự quản thực hiện tốt các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng của thôn. 

Đồng thời tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm 

và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. 

 Trên đây là Kế hoạch về công tác tổ chức thực hiện kiện toàn mô hình tổ 

liên gia tự quản về ANTT trên địa bàn xã Kỳ Phong năm 2021. 

 
    Nơi nhận. 
- Công an huyện 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã 

- Chủ tịch, Pct UBND xã 

- Các Ban, ngành, đoàn thể cấp xã 

- Công an xã. 

- Ban lãnh đạo các thôn 

- Lưu Vp 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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