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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ KỲ PHONG 

 

Số: 01/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Kỳ Phong, ngày 04 tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Tuần tra ban đêm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

 Tết nguyên đán Nhâm dần 2022 và trực tại trụ sở UBND xã 

 

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND huyện về thực hiện đợt cao điểm tấn 

công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn Tết nguyên đán Nhâm 

dần 2022, Kế hoạch số 139/KH-CAH ngày 14/12/2021 của Công an huyện Kỳ 

Anh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an 

toàn Tết nguyên đán Nhâm dần 2022. Căn cứ tình hình An ninh trật tự trên địa 

bàn xã, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tuần tra vào ban đêm nhằm phát 

hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn xã như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu rõ việc đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên toàn xã. 

Quan đó phát huy được vai trò của Nhân dân trong công tác phòng, chống , đấu 

tranh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm, nâng cao nhận thức của Nhân dân 

về công tác tố giác tội phạm. 

- Tăng cường công tác tuần tra ban đêm nhằm thực hiện tốt công tác đảm 

bảo ANTT trên địa bàn xã. Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật 

(như: trộm cắp tài sản, tụ tập quá giờ quy định, mở âm thanh gây ồn ào sau 22h, 

không mang theo giấy tờ tùy thân…) đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.  

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 

bảo đảm an ninh trật tự an toàn Tết nguyên đán Nhâm dần 2022. Đảm bảo người 

dân vui tết đón xuân an toàn, vui vẽ. Thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn xã. 

- Đảm bảo an toàn trụ sở UBND xã trong mọi tình huống xảy ra, không 

để đột xuất bất ngờ, không để tình trạng tụ tập đông người trái pháp luật, gây 

mất an ninh trật tự trên địa bàn xã. 

II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP, THỜI GIAN THỰC HIỆN  

- Công an xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Tập 

trung nâng cao trách nhiệm, lãnh đạo điều hành công tác đảm bảo ANTT mang 

lại hiệu quả cao, kịp thời đề xuất phương án chỉ đạo để có biện pháp giải quyết.  

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành tuần tra, kết hợp 

công khai và bí mật. Xây dựng lịch phân công tuần tra nhằm đảm bảo ANTT 

trên địa bàn.  
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- Phối hợp chặt chẽ các đội nghiêp vụ Công an huyện, có phương án xử lý 

kịp thời, nhanh gọn, đúng pháp luật các vụ, việc theo thẩm quyền các vụ việc 

xảy ra trên địa bàn. 

- Xác định các tuyến đường, các vị trí khi tuần tra, tập trung vào tuyến 

Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã, đường tỉnh lộ 551, các tuyến đường liên xã đi 

qua địa bàn, các thôn ( có lịch của đồng chí Trưởng công an xã phân công các 

thành viên tham gia tuần tra, ngày, giờ, địa điểm tiến hành tuần tra và trực tại 

UBND xã ).  

- Đối với các thành viên tham gia tuần tra, đảm bảo ANTT phải nâng cao 

trách nhiệm đúng theo lịch phân công của trưởng công an xã và đồng chí được 

phân công trực tiếp điều hành, trang phuc quần áo chỉnh tề, công cụ hỗ trợ đầy 

đủ, thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định pháp luật. 

- Phân công lịch trực, đảm bảo ít nhất mỗi ngày ngoài lực lượng Công an 

xã chính quy, còn tăng cường 02 đồng chí Công an viên các thôn, phục vụ quá 

trình tuần tra kiểm soát địa bàn và trực chiến tại UBND xã.  

- Về phương tiện: Sử dụng phương tiện cá nhân (xe máy cá nhân và xe 

máy công vụ) 

*. Thời gian thực hiện:  Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 16/02/2022. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

Đồng chí Thượng úy Nguyễn Hữu Tùng - Trưởng Công an xã phụ trách 

chung . Đồng chí Thiếu úy Phan Công Tuấn – Cán bộ Công an xã tổng hợp tình 

hình và nội dung tuần tra trên địa bàn xã báo cáo theo chức trách nhiệm vụ. 

Đồng chí Trung úy Phan Khánh Toàn – Cán bộ Công an xã phụ trách lực lượng 

công an viên các thôn nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân, tham mưu đề 

xuất phương án tuần tra. 

Công an xã, công an viên các thôn (có danh sách kèm theo) căn cứ chức 

năng nhiệm vụ để thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã theo sự 

phân công, hướng dẫn Công an xã. 

Trên đây là Kế hoạch tuần tra ban đêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Công an xã chủ trì, phối hợp các Ban 

ngành, đoàn thể liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiểu quả Kế hoạch. Trong 

quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc tập hợp về Công an xã qua đồng 

chí Phan Công Tuấn tập hợp, báo cáo về UBND xã./. 

Nơi nhận: 

 

- TT Đảng ủy xã (để báo cáo); 
- Chủ tịch, PCT UBND xã; (để chỉ đạo;) 

- Các Ban ngành đoàn thể (để phối hợp); 

- Ban chỉ huy các thôn; (để thực hiện);     

- Lưu: VT.                   

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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