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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã 

trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự,  

an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm  

và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn xã Kỳ Phong 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ PHONG 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

 Căn cứ Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Quốc phòng năm 2018, 

Luật Công an nhân năm 2018, Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Luật Dân 

quân tự vệ năm 2009;  

 Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 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, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm và nhiệm vụ quốc phòng; 

 Xét đề nghị của Trưởng Công an xã Kỳ Phong. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Công 

an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc 

gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm 

vụ quốc phòng trên địa bàn xã Kỳ Phong.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Quân sự xã và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Công an huyện, BCH Quân sự huyện; 

- TT Đảng ủy – HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Công an xã, BCH Quân sự xã; 

- Lưu: VT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
 



 

QUY CHẾ PHỐI HỢP 

Giữa Công an xã, BCH Quân sự xã, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

 an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. đấu tranh phòng,  

chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND  

ngày 09 tháng 6 năm 2022 của UBND xã) 

  

 I. QUY ĐỊNH CHUNG  

 1. Phạm vi điều chỉnh  

 Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách 

nhiệm thực hiện của Công an xã, BCH Quân sự xã; của các lực lượng thuộc 

Công an xã, BCH Quân sự xã và Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. đấu tranh phòng, chống tội 

phạm và nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của Luật An ninh quốc gia, Luật 

Quốc phỏng, Luật Công an nhân dân, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản có 

liên quan.  

 2. Đối tượng điều chỉnh  

 Quy chế này áp dụng đối với UBND xã, Công an xã, BCH Quân sự xã và 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.  

 3. Nguyên tắc phối hợp  

 - Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản 

Việt Nam mà trực tiếp là của Thường trực Đảng ủy xã, sự điều hành của Ủy ban 

nhân dân xã và sự chỉ huy của Thủ trưởng các cơ quan, Công an xã, Quân sự xã.  

 - Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; phát huy vai trò của cơ quan chủ trì, 

nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.  

 - Bảo đảm sự chỉ huy, điều hành tập trung, thống nhất theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công an nhân dân, Quân đội nhân 

dân và theo quy định của pháp luật; sự đoàn kết thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ, 

hỗ trợ lẫn nhau thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng không ảnh hưởng đến 

nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ của nhau; giữ bí mật về lực lượng, phương 

tiện và biện pháp nghiệp vụ của mỗi lực lượng.  

 - Việc phối hợp, giải quyết các vụ, việc về an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội, dấu tranh phòng, chống tội phạm và quốc phòng phải kiên quyết, 

thận trọng, tích cực, chủ động, tuân thủ quy định của pháp luật, tôn trọng quyền 

và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; vụ, việc thuộc trách nhiệm 

của lực lượng nào, lực lượng đó chủ trì thống nhất với lực lượng phối hợp tham 

mưu, đề xuất sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.  
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 II. NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN  

 1. Phối hợp trao đổi thông tin và kiểm tra, xác minh thông tin  

 a) Công an xã có trách nhiệm trao đổi với BCH Quân sự xã, những thông 

tin sau:  

 - Âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm có 

liên quan đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quân sự xã; những 

thông tin, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng.  

 - Tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở các khu vực; những 

thông tin về nguy cơ dẫn đến tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối 

an ninh. trật tự, bạo loạn, khủng bố mà Công an xã nắm được.  

 - Tình hình vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú 

của người nước ngoài, công dân Việt Nam có liên quan đến nhiệm vụ quốc 

phòng trên địa bản xã.  

 - Tình hình về lộ, lọt bí mật Nhà nước liên quan lĩnh vực quốc phòng, tình 

hình về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng mà Công an xã nắm được.  

 - Thông báo kết quả điều tra, xử lý các vụ án; kết quả xử lý thông tin, tài 

liệu, vụ, việc do Quân sự xã. Những thông tin khác mà lực lượng Quân sự xã, đề 

nghị lực lượng Công an xã xác minh, cung cấp.  

 b) BCH Quân sự xã, có trách nhiệm trao đổi với Công an xã những thông 

tin sau:  

 - Âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm có 

liên quan đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã. 

 - Các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bản mà các đơn vị nắm được.  

 - Những thông tin, tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; những thông tin về nguy cơ dẫn đến tụ 

tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng 

bố mà các đơn vị nắm được; tình hình thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ tại nơi các đơn vị đóng quân.  

 - Âm mưu, hoạt động xâm phạm, lẫn chiếm, gây xung đột biến; các nguy 

cơ dễ dẫn đến xung đột trên biển, đảo. Âm mưu và hoạt động chống phá của các 

thế lực thù địch, phản động sử dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội tình hình lộ, lọt bí mật Nhà nước trên không gian 

mạng ở địa bàn mà BCH Quân sự xã nắm được.  

 - Kế hoạch của lực lượng Quân sự xã trong việc phối hợp, hiệp đồng với 

các lực lượng Công an xã thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng có liên quan và 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.  

 - Thông báo kết quả điều tra, xử lý các vụ án; kết quả xử lý thông tin, tải 

liệu, vụ, việc do lực lượng Công an cung cấp, trao đổi.  

 - Hoạt động trái pháp luật giả danh hoặc lợi dụng danh nghĩa cán bộ Công 

an vi phạm pháp luật mà lực lượng Quân sự xã biết được.  



 - Những thông tin, tài liệu mà lực lượng Công an xã cung cấp đề nghị lực 

lượng Quân sự xã xác minh.  

 c) Nguyên tắc, hình thức trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin  

 - Việc trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin phải 

đảm bảo kịp thời, chính xác, bí mật; được thực hiện thường xuyên, định kỳ hoặc 

đột xuất.  

 - Việc trao đổi thông tin phải làm rõ các nội dung liên quan đến nhiệm vụ 

bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và nhiệm vụ Quốc phòng.  

 - Những thông tin trong danh mục trao đổi chưa được xác minh, phải nêu 

rõ là thông tin chưa xác minh, nếu cần thiết thì hai bên phối hợp xác minh. 

Trường hợp có thông tin khác nhau về một vụ, việc thì Chỉ huy đơn vị Công an 

xã, Quân sự xã, trên địa bản chỉ đạo lực lượng thuộc quyền phối hợp kiểm tra, 

xác minh, kết luận nội dung trước khi báo cáo cấp ủy, Chính quyền địa phương 

và cấp trên trực tiếp của mỗi lực lượng. Kết quả xử lý thông tin phải trao đồi lại 

với đơn vị đã cung cấp thông tin.  

 - Việc trao đổi thông tin được thực hiện bằng hình thức: Trực tiếp, văn 

bản, điện thoại, giao ban (định kỳ, đột xuất) hoặc các phương tiện thông tin liên 

lạc khác.  

 2. Phối hợp trong công tác vận động quần chúng  

 a) Công an xã có trách nhiệm:  

 - Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự xã, tham mưu cho cấp ủy, Chính 

quyền chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiến hành vận 

động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây 

dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng 

toàn dân, thể trận quốc phòng toàn dân. Hàng năm Công an xã chủ trị, phối hợp 

với BCH Quân sự xã tham mưu, biên soạn tài liệu, xây dựng triển khai Kế hoạch 

tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc.  

 - Tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác 

cách mạng cho cán bộ và nhân dân; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức xã hội và 

công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội.  

 - Công an xã tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng xã, cơ 

quan, đơn vị an toàn về mọi mặt, phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp 

luật khác; phát hiện và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa binh, 

phả hoại, tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, bạo 

loạn, khủng bố.  

 b) BCH Quân sự xã có trách nhiệm:  

 - Chỉ đạo các cơ quan, phối hợp với Công an xã, tham mưu cấp ủy, Chính 

quyền chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng; vận động quần chúng 

tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phỏng toàn dân gắn 



với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc 

phỏng; chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, 

hoạt động của các thế lực phản động, thủ địch, bảo vệ độc lập, thống nhất, chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. . BCH Quân sự chủ trì phối hợp với 

Công an xã tham mưu, xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu, tổ chức vận động 

quần chúng tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng 

toàn dân.  

 3. Phối hợp trong giáo dục quốc phòng và an ninh  

 Việc phối hợp giữa Công an xã và Quân sự xã trong thực hiện công tác 

giáo dục Quốc phòng - An ninh thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục 

Quốc phòng và an ninh. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng - 

an ninh và các văn bàn có liên quan.  

 4. Phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm  

 a) Công an xã có trách nhiệm:  

 - Chỉ đạo Công an viên các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp 

với thôn đội trưởng cùng cấp và ban Mặt trận các thôn trong việc lập Kế hoạch, 

tổ chức phòng ngừa, dấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm.  

 - Chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp nhận, lý tin báo tố giác tội phạm và 

tiến hành các hoạt động điều tra đối với các loại tội phạm do BCH Quân sự xã, 

chuyển giao theo quy định của pháp luật. Chuyển giao cho cơ quan chức năng 

thuộc Quân đội thụ lý, giải quyết các vụ, việc có liên quan đến tội phạm thuộc 

thẩm quyền của cơ quan tư pháp Quân đội.  

 - Chỉ đạo Công an viên các thôn chủ trì, phối hợp với thôn đội trưởng 

củng cấp. Dân quân tự vệ tuần tra, canh gác, bảo vệ ANTT ở thôn theo quy định 

của pháp luật.  

 - Khi lực lượng chức năng thuộc BCH Quân sự xã, thực hiện các biện 

pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm thì Công an xã có trách nhiệm trao đổi 

thông tin, tài liệu về tình hình và hoạt động của tội phạm đồng thời hỗ trợ các 

biện pháp nghiệp vụ cần thiết thuộc thẩm quyền được pháp luật quy định khi có 

yêu cầu.  

 - Phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm cho lực lượng 

Quân sự xã. Thường xuyên phối hợp, trao đổi kết quả thực hiện các biện pháp 

công tác nghiệp vụ có liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn.  

 b) BCH Quân sự xã có trách nhiệm:  

 - Chỉ đạo các thôn đội trưởng thường xuyên nắm tình phạm trên địa bàn 

để chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm và phối hợp với 

Công an xã phòng ngừa, tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp 

luật.  

 - Khi có yêu cầu, trong phạm vi khả năng, chức trách của mình BCH 

Quân sự xã có trách nhiệm phối hợp giải quyết các yêu cầu phòng ngừa, đấu 

tranh chống tội phạm của lực lượng Công an xã theo quy định của pháp luật.  



 - Có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an xã trong triển khai các 

Phương án, Kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm tại các địa bàn trọng 

điểm, phức tạp và các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.  

 5. Phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tụ tập đông người 

trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố  

 a) Hàng năm Công an xã chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự xã, xây dựng 

và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch, Phương án phòng, chống tụ tập đông người 

trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố và Kế hoạch 

bảo vệ các mục tiêu quan trọng, công trình trọng điểm về an ninh, Quốc phòng 

trình Chủ tịch UBND xã ký ban hành để tổ chức luyện tập, triển khai thực hiện. 

 b) Khi phát hiện có dấu hiệu có thể xảy ra hoặc đang xảy ra vụ, việc tụ tập 

đông người trái pháp luật có nguy cơ dẫn đến biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. 

bạo loạn (xâm nhập trụ sở chính quyền địa phương, phá hoại tài sản, chống đối 

Chính quyền, chống người thi hành công vụ, đưa ra yêu sách, gây khó khăn cho 

tổ chức Đảng, Chính quyển trong việc Lãnh đạo, quản lý địa phương và các 

hành vi vi phạm khác) Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm đuyết định huy động, 

sử dụng lực lượng thuộc quyền để ngăn chặn, xử lý, giải quyết tình huống bảo 

đảm an ninh, trật tự tại địa bàn và chịu trách nhiệm về đuyết định của mình, 

đồng thời báo cáo lên cấp có thẩm quyền.  

 - Lực lượng Công an xã chủ trì, phối hợp với lực lượng Quân sự xã, tham 

mưu Chủ tịch UBND xã: Quyết định huy động, sử dụng lực lượng thuộc quyền 

(lực lượng Công an xã, Quân sự xã, khi được lệnh của cấp trên có thẩm quyền) 

để ngăn chặn, xử lý, giải quyết tình huống bảo đảm ANTT tại địa bản và chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình; đồng thời báo cáo kịp thời cấp có thẩm 

quyền.  

 - Công an xã có trách nhiệm:  

 + Nắm chắc tình hình, xác định nguyên nhân, nội dung, tính chất vụ, việc, 

âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng; căn cứ vào tình hình thực tế, triển 

khai ngay các biện pháp công tác cần thiết theo chức năng, nhiệm vụ và thông 

báo cho BCH Quân sự xã, thống nhất tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND 

huyện và báo cáo lên Công an huyện các chủ trương, giải pháp ổn định tình hình 

ngay từ đầu và tại cơ sở.  

 + Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự xã và các ban, ngành, đoàn thể, địa 

phương triển khai các Phương án, Kế hoạch xử lý theo sự chỉ đạo, điều hành của 

cấp ủy, Chính quyền địa phương. Tuyên truyền, vận động quần chúng: triển khai 

các lực lượng canh gác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng. công 

trình trọng điểm về an ninh, quốc phòng, trụ sở các cơ quan Đảng, Chính quyền 

và doanh nghiệp trên địa bàn; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm an 

ninh thông tin, ngăn chặn, xử lý những người cầm đầu, quá khích; ngăn chặn, 

dập tắt các đám cháy; rà soát, xử lý vũ khí, vật liệu nổ, chất cháy, chất nổ, chất 

phóng xạ, chất hóa học; phối hợp với các lực lượng liên quan cấp cứu người bị 

thương, xử lý môi trưởng, khắc phục hậu quả, điều tra vụ, việc theo thẩm quyền. 

 + Chi đạo Công an viên các thôn chủ trì, phối hợp với thôn đội trưởng các 

thôn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình 



gây rối an ninh, trật tự theo sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chỉ huy trực 

tiếp của Công an xã; phối hợp tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh, trật tự tại địa 

phương.  

 - BCH Quân sự xã có trách nhiệm:  

 + Chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Công an viên 

các thôn và các lực lượng khác tại địa phương thưởng xuyên nắm chắc diễn biến 

tinh hinh liên quan, thông báo cho cơ quan Công an xã những thông tin nắm 

được, thống nhất tham mưu cho Thường trực Đảng ủy, UBND xã triển khai các 

biện pháp cần thiết để ổn định tình hình ngay từ đầu và tại địa phương.  

 + Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công 

an triển khai các Phương án, Kế hoạch, lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ 

phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Sử dụng lực lượng thuộc quyền phối 

hợp với lực lượng Công an chốt giữ các nút giao thông, bảo vệ an toàn trụ sở cơ 

quan Đảng, Chính quyền, các mục tiêu quan trọng, công trình trọng điểm về an 

ninh, quốc phòng; triển khai các tổ, đội tuyển truyền vận động quần chúng, bắt 

giữ các đối tượng chủ mưu, cầm dầu, quá khích; phối hợp cấp cứu người bị 

thương, xử lý môi trường, khắc phục hậu quả vụ việc.  

 + Phối hợp với BCH Quân sự xã có địa phương giáp ranh, để chủ động 

phối hợp nắm tình hình, thống nhất báo cáo, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cấp trên hỗ trợ lực lượng, phương tiện giúp địa phương xảy ra 

vụ, việc khi có yêu cầu; chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng 

Công an xã triển khai các biện pháp ngăn chặn tác động ảnh hưởng đến địa bàn. 

 c) Khi tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội. Đến mức ban bố tỉnh trạng khẩn cấp thì thực hiện theo quy định của 

Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp. Luật Quốc phòng. Nghị định số 74/2002/NĐ-CP 

ngày 21/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp 

lệnh tỉnh trạng khẩn cấp khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội. Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng, thiết quân luật, 

giới nghiêm và quy định tải Điều 16 Nghị định số 03.  

 6. Phối hợp bảo vệ Chủ quyền Quốc gia, an ninh, trật tự trên khu vực 

không gian mạng  

 a) BCH Quân sự xã có trách nhiệm:  

 - Chủ trì phối hợp với Công an xã và các lực lượng khác trên địa bàn bảo 

vệ chủ quyền vùng trời và thực hiện công tác đảm bảo ANTT theo quy định của 

pháp luật.  

 - Chủ trì công tác phòng, chống chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin. 

bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng: phối hợp với Công an xã đảm 

bảo an ninh thông tin, ANQG, TTATXH trên địa bàn.  

 b) Công an xã có trách nhiệm:  

 - Chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền phối hợp với các lực lượng khác bảo 

vệ chủ quyền, thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn.  



 - Hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng khác khi có yêu cầu đề thực hiện 

nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực; tiếp nhận người, tang vật, phương 

tiện vi phạm pháp luật do BCH Quân sự xã, bắt, giữ, chuyển giao đề điều tra, xử 

lý theo quy định của pháp luật.  

 - Bảo vệ an ninh thông tin, an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia, trật tự 

xã hội trên không gian mạng; phối hợp với BCH Quân sự xã trong công tác 

phòng, chống chiến tranh không gian mạng, chiến tranh thông tin, bảo vệ chủ 

quyền trên không gian mạng.  

 - Chủ trì đảm bảo an ninh thông tin, liên lạc trong những tỉnh huống khẩn 

cấp, trong tim kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tại.  

 7. Phối hợp trong công tác quản lý hành chính về ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự: quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ; ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  

 a) Công an xã có trách nhiệm:  

 Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự xã, tổ chức thực hiện công tác quản lý 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp nhận, thu gom, xử lý, báo cáo lên cấp 

trên xử lý theo thẩm quyền quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

 - Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự xã thực hiện công tác ứng phó sự cổ 

thiên tại và tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công 

an trên địa bàn.  

 - Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự xã trong thực hiện chúc năng quản 

lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

 -Phối hợp với BCH Quân sự xã vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ: phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

 b) BCH Quân sự xã có trách nhiệm:  

 - Phối hợp với Công an xã tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, 

xử lý, vũ khí, vật liệu nổ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; vận động Nhân 

dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.  

- Chủ trị, phối hợp với Công an xã thực hiện công tác ứng phó sự cổ thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng xảy ra 

trên địa bàn.  

 - Phối hợp với Công an xã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện về 

an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, về phòng cháy, chữa cháy 

các cơ sở do BCH Quân sự huyện quản lý.  

 - Phối hợp với Công an xã vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ; phòng chảy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

 - Chủ trì, phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan xây dựng và tổ 

chức phương án chữa cháy rừng.  

 8. Phối hợp bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng 

của Đảng và Nhà nước; các hội nghị quốc tế tổ chức trên địa bàn  



 - Công an xã có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự xã, 

tham mưu cấp ủy, Chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch bảo 

vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của địa phương.  

 - BCH Quân sự xã có trách nhiệm: Phối hợp với Công an xã tham mưu 

Cấp ủy, Chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ các sự 

kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của địa phương.  

 9. Phối hợp trong xây dựng và bảo vệ lực lượng 

 Cơ quan Công an xã phối hợp BCH Quân sự xã thực hiện các nhiệm vụ 

sau:  

 - Thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị phòng ngừa, phát 

hiện và đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động thâm nhập, phá hoại của dịch 

vào nội bộ lực lượng vũ trang.  

 - Thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn của công dân bảo đảm nguồn cho công 

tác tuyển dụng: đào tạo nhân lực phục vụ cho lực lượng vũ trang và động viên 

quốc phòng.  

 - Phối hợp chặt chẽ trong công tác sơ tuyển, tuyển chọn công dân thực 

hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và công dân thực hiện nghĩa vụ quân 

sự tại ngũ. 

 - Bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật Quân sự, bí mật nghiệp vụ Công an, các 

cơ quan, đơn vị trọng yếu; bảo vệ an toàn các công trình quốc phòng, công trình 

quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và các mục tiêu quan trọng khác về 

quốc phòng, an ninh; bảo vệ an toàn người và tài sản của các cơ quan, đơn vị 

Quân đội, Công an và vận động quần chúng Nhân dân cùng tham gia.  

 10. Phối hợp trong công tác huấn luyện, đào tạo và tổ chức diễn tập  

 a) Công an xã có trách nhiệm:  

 - Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự xã xây dựng Kế hoạch huấn luyện, 

diễn tập các phương án phòng, chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình 

gây rối an ninh, trật tự, chống bạo loạn, chống khủng bố; phòng cháy, chữa 

cháy.  

 - Hướng dẫn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ an ninh nội bộ, đấu 

tranh phòng, chống tội phạm cho các đơn vị nghiệp vụ Quân sự xã, khi có yêu 

cầu.  

 b) BCH Quân sự xã có trách nhiệm:  

 Chủ trì, phối hợp với Công an xã xây dựng Kế hoạch huấn luyện, diễn tập 

khu vực phòng thủ; huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn; 

phối hợp xử lý tình huống phòng, chống chiến tranh không gian mạng, chiến 

tranh thông tin và chiến tranh điện tử.   

 Công an xã phối hợp với BCH Quân sự xã nghiên cứu, chế tạo, cải tiến vũ 

khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện cần thiết cho các hoạt động bảo đảm an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, dấu tranh phòng. chống tội phạm và nhiệm vụ 

quốc phòng.  

 11. Phối hợp trong phòng thủ dân sự  



 a) BCH Quân sự xã có trách nhiệm:  

 - Chủ trì, phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan tham mưu 

UBND xã xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự 

trên lĩnh vực được phân công.  

 - Phối hợp với Công an xã đảm bảo ANTT nơi xảy ra thảm họa, nơi sở tán 

Nhân dân và tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả theo quy định tại 

Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phỏng thủ dân 

sự.  

 b) Công an xã có trách nhiệm:  

 - Chủ trì tham mưu UBND xã xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ phỏng thủ dân sự trên lĩnh vực được phân công.  

 - Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự xã và Dân quân tự vệ đảm bảo 

ANTT nơi xảy ra thảm họa, nơi sơ tán Nhân dân và tham gia tìm kiếm cứu nạn, 

khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 

02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự. Phối hợp khi thực hiện Nghị 

quyết, Lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội và quốc phòng.  

 12. Phối hợp giải quyết các vụ, việc có yếu tố nước ngoài  

 Khi có vụ, việc xảy ra có yếu tố nước ngoài và liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ của lực lượng Công an, lực lượng Quân sự thì các bên phối hợp giải 

quyết theo quy định của pháp luật.  

 III. HÌNH THỨC PHỐI HỢP VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN  

 1. Hình thức phối hợp  

 - Thông báo, giao ban, trao đổi ý kiến trực tiếp hoặc cung cấp thông tin 

bằng văn bản giữa các cơ quan.  

 - Tổ chức diễn tập theo các tình huống theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 

của Nghị định số 03/2019/NĐ-CP và Quy chế này. 

 -Tổ chức sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng công tác phối hợp thực 

hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP.  

 - Hàng năm, Công an xã, BCH Quân sự xã xây dựng Kế hoạch liên ngành 

triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP và 

Quy chế này. 

 2. Chế độ giao ban  

 a) Thời gian định kỳ giao ban  

 - Công an xã, Quân sự xã giao ban mỗi tháng một lần vào tuần thứ tư của 

tháng.  

 - Công an xã, Quân sự xã thường xuyên trao đổi tình hình, hội ý hàng 

tuần; giao ban mỗi tháng một lần vào tuần thứ ba của tháng. 

 b)Thành phần giao ban định kỳ  

 - Giao ban cấp xã do Chủ tịch UBND xã chủ trì, Công an, quân sự luân 

phiên chủ trì xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác tổ chức 



hội nghị giao ban. Thành phần gồm: đại diện Lãnh đạo, Chỉ huy Công an xã, 

Quân sự xã đại diện các đơn vị có liên quan đến công tác phối hợp của các cơ 

quan Công an, Quân sự: mời đại diện Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND 

và UBND xã.  

 c) Sau hội nghị giao ban, chủ trì hội nghị kết luận, đơn vị chủ trì chuẩn bị 

nội dung giao ban hoàn thiện Báo cáo liên ngành về thực hiện công tác phối 

hợp, gửi cơ quan, ban, ngàng cùng cấp trực tiếp của các ngành và cấp ủy, chính 

quyền địa phương.  

 d)Trường hợp đột xuất hoặc khi có tỉnh hình phức tạp xảy ra trên địa bàn 

cần phải có sự hội ý, thống nhất giữa 02 lực lượng, Trưởng Công an xã, Chi huy 

trưởng BCH Quân sự xã quyết định việc tổ chức giao ban đột xuất.  

 3. Kinh phí đảm bảo cho các hoạt động phối hợp  

 - Công an xã, BCH Quân sự xã thống nhất lập dự toán ngân sách hàng 

năm phục vụ việc thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP và Quy chế này, báo 

cáo UBND xã đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm. trình Chủ tịch UBND xã 

phê duyệt.  

 - Việc quản lý, sử dụng kinh phi từ ngân sách nhà nước thực hiện theo 

quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Chế độ báo cáo  

 - Báo cáo quý trước ngày 15 của tháng cuối quý.  

 - Bảo cáo 6 tháng trước ngày 15 tháng 6 của năm làm báo cáo.  

 - Bảo cáo năm trước ngày 15 tháng 12 của năm làm bảo cáo.  

 Các đơn vị Công an xã, BCH Quân sự xã, UBND xã định kỳ hàng quý, 6 

tháng và năm tổng hợp, báo cáo bằng văn bản (Công an xã, Quân sự xã được 

phân công chủ trì nội dung giao ban tháng chủ trì, phối hợp tham mưu UBND xã 

xây dựng báo cáo) kết quả thực hiện Nghị định gửi về Công an huyện, BCH 

Quân sự huyện (luân phiên đơn vị chủ trì giao ban theo Kế hoạch hàng năm của 

UBND xã).  

 2. Trách nhiệm thi hành Công an xã, BCH Quân sự xã căn cứ Quy chế 

này và chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực 

hiện. Định kỳ theo hướng dẫn của cấp trên, Công an xã, BCH Quân sự xã phối 

hợp, luân phiên tham mưu UBND xã so kết, tổng kết, khen thưởng những tổ 

chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, dầu tranh phòng, chống tội 

phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế, 

nếu có phát sinh, vướng mắc, các đơn vị có liên quan báo cáo bằng văn bản về 

Công an xã để tổng hợp và chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự xã thống nhất, 

bảo cáo Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định./. 

         ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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