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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019  

của Chính Phủ năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08/03/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính 

Phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 03) về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc 

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

xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2022; Kế 

hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện Kỳ Anh về thực hiện 

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính Phủ năm 2022; Kế 

hoạch số 71/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Công an huyện Kỳ Anh về thực 

hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính Phủ năm 2022 , 

UBND xã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 03 trên địa bàn xã Kỳ 

Phong năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 

03, quy chế phối hợp giữa Công an xã, Quân sự xã về thực hiện Nghị định số 03 

của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 

của UBND huyện Kỳ Anh và các văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quan 

hệ phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, góp phần bảo vệ vững chăc chủ 

quyền, an ninh, lợi ích Quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục 

vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

2. Phát huy vai trò trách nhiệm của Chỉ huy Công an xã, Quân sự xã trong 

phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền và trực tiếp tổ chức thực hiện Nghị 

định số 03. 

3. Chấp hành nghiêm nguyên tắc phối hợp, đảm bảo sự chỉ huy, chỉ đạo, 

điều hành tập trung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của lực lượng 

Công an xã và Quân sự xã; đoàn kết, thống nhất tư tưởng, quyết liệt trong hành 

động, hiệp đồng chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện nhiệm vụ; giữ bí mật về lực 

lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ, không để các thế lực thù địch, phản 

động, đối tượng xấu lợi dụng gây chia rẽ nội bộ hai lực lượng. 

4.Việc thực hiện Nghị định phải bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch của 

UBND huyện, Công an huyện, BCH quân sự huyện; xác định cụ thể các nội 

dung công tác trọng tâm trong năm 2022 với tình hình, thực tiễn địa phương. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị định số 03, quy 

chế phối hợp giữa Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện; Quy chế phối 

hợp của Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã. 

2. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá và 

phối hợp trao đổi, xác minh thông tin, theo dõi, dự báo tình hình, nhận diện các 
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nguy cơ đe dọa quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã, nhất là liên quan hoạt động 

chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố; hoạt động của các loại 

tội phạm, vi phạm pháp luật; các vấn đề an ninh phi truyền thống... chủ động, 

kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh, 

không để bị động, bất ngờ. 

3. Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ an 

ninh, an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc 

tế đến địa phương, các mục tiêu, công trình, sự kiện quan trọng. Thường xuyên 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức huấn luyện, diễn tập phương 

án xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh có thể xảy ra, nhất là 

phương án xử lý các tình huống tập trung đông người biểu tình, gây rối an ninh, 

trật tự, bạo loạn, tập trung vào các thôn trọng điểm, như: thôn có công dân hoạt 

động khiếu kiện phức tạp; thôn tôn giáo; thôn có trung tâm chính trị, hành chính 

của xã; thôn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc 

Nam. 

4. Tham mưu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước, địa phương về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, phòng chống vi phạm pháp luật, trong đó tập trung tham mưu tốt công tác 

đảm bảo ANTT phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng tuyến cao tốc 

Bắc Nam đi qua trên địa bàn. 

5. Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, an ninh 

tôn giáo, an ninh nông thôn; đấu tranh ngăn chặn hoạt động thu thập tình báo, 

gián điệp, thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián. Rà soát, 

tham mưu giải quyết ổn định các vụ, việc liên quan tranh chấp, khiếu kiện, ngăn 

ngừa, xử lý từ sớm, triệt để các vấn đề có thể tạo ra "bức xúc”, “phản kháng” 

trong Nhân dân, đặc biệt liên quan vấn đề đất đai, môi trường, không để các đối 

tượng xấu lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá. Ngăn chặn, 

kiểm soát các trang mạng phản động, fanpage, blog đăng tải thông tin phản 

động; đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động lợi dụng Internet để chống phá Đảng, 

Nhà nước, kích động tụ tập đông người biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Đây 

mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các không 

gian mạng. 

6. Triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật, nhất là: Các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán 

người, tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

7. Tăng cường tham mưu củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở thôn 

có giáo dân, thôn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, thôn có mâu thuẫn mất 

đoàn kết trong nội bộ, hệ thống chính trị hoạt động không hiệu lực, hiệu quả. 

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp vận động quân chúng, 

bảo đảm chất lượng, trong đó chú trọng kết hợp chặt chẽ công tác vận động rộng 

rãi với vận động cá biệt quan tâm công tác gặp gỡ, tác động, tranh thủ người có 

uy tín trong cộng đồng dân cư, trí thức đối với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

an ninh. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn 

dân vững chắc trên từng khu vực, thôn, nhất là thôn có đồng bào theo tôn giáo, 
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các khu kinh tế, trung tâm chính trị, hành chính của xã, thôn Hà Phong có tuyến 

cao tốc Bắc Nam đi qua. 

8. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an ninh trật 

tự trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tá quản lý cư trú, hoạt động của người 

nước ngoài đến trên địa bàn, kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý các đối tượng 

nghi vấn hoạt động xâm phạm ANQG, tội phạm truy nã quốc tế, khủng bố quốc 

tế, nghi khủng bố, đối tượng phản động lưu vong, các đối tượng thuộc diện “chú 

ý nhập cảnh”, “chú ý xuất cảnh”; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cư trú 

trái phép, lợi dụng cư trú trên địa bàn để hoạt động phạm tội và vi phạm pháp 

luật khác, gây mất an ninh, trật tự. Siết chặt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ; tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động buôn 

bán, sử dụng, pháo nổ trái phép. Tăng cường phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông, phòng, chống cháy nổ. 

10. Tham mưu chỉ đạo và tổ chức luyện tập, diễn tập các kế hoạch, 

phương án đảm bảo chất lượng, an toàn. Hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng, hoàn 

thiện các văn bản triển khai công tác phòng thu dân sự cấp xã. Chủ động lực 

lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19, gắn với công tác 

đảm bảo quốc phòng, an ninh; sẵn sàng ứng phó, phòng, chống, khắc phục hậu 

quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. 

11. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh, tuyển dụng vào lực 

lượng vũ trang và công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh việc đổi 

mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng 

cường bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng vũ trang; đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, chia rẽ lực 

lượng Công an và Quân đội, chia rẽ Nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng 

vũ trang Nhân dân.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an xã 

- Chủ trì phối hợp với BCH Quân sự xã chủ động triển khai thực hiện 

nghiêm túc hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, quy chế phối hợp ban hành 

kèm Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /6/2022 của UBND xã và Kế hoạch 

này; chuẩn bị các nội dung để Đoàn liên nghành cấp huyện kiểm tra việc thực 

hiện Nghị định 03. 

- Phối hợp với BCH Quân sự cùng cấp tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Nghị định 03/2019/NĐ-CP và các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, Công an huyện, BCH Quân sự huyện 

về phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với BCH Quân sự xã tham mưu, chỉ 

đạo, hướng dẫn diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống, lụt bão, tìm kiếm 

cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. 

- Chủ trì, phối hợp với Tài chính – Kế toán xã đề xuất kinh phí đảm bảo 

thực hiện Kế hoạch này. 

2. Ban chỉ huy Quân sự xã: 



4 

 

      - Chủ trì, phối hợp Công an xã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn diễn tập 

khu vực phòng thủ và phòng, chống, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên địa 

bàn theo chức năng, nhiệm vụ; chuẩn bị các nội dung để Đoàn liên nghành cấp 

huyện kiểm tra việc thực hiện Nghị định 03. 

 - Phối hợp Công an cùng cấp chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả các nội dung của Nghị định 03/2019/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của UBND huyện, Công an huyện, BCH Quân sự huyện về phối hợp 

thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP. 

Yêu cầu Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã chỉ đạo 

triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; định kỳ các đơn vị được phân 

công tham mưu tổ chức hội nghị giao ban; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan rà soát, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Công an huyện, 

BCH Quân sự huyện, Thường trực Đảng ủy, UBND xã theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Công an huyện; 

- BCH Quân sự huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Các đ/c Phó chủ tịch UBND xã; 

- Công an xã; 

- BCH Quân sự xã; 

- Lưu: CA, QS, VP./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
 

Để báo cáo 

  Để thực hiện 

Để theo dõi 
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