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KẾ HOẠCH
Tăng cƣờng công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của
Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai
đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định
thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn
mới.
Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Huyện ủy
Châu Thành về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018,
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Tiêu chí số 19.2 về huyện đạt
tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai nội dung, phương pháp thực hiện Tiêu chí số 19.2 về
xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”; huyện đạt
tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội” giai đoạn 2016 - 2020; chủ động nắm chặt tình
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát huy hiệu quả đạt
được qua 07 năm thực hiện Tiêu chí số 19.2; phấn đấu năm 2018 có 07/07 xã
(100%) đều đủ điều kiện tiếp tục được công nhận đạt Tiêu chí số 19.2 về an ninh,
trật tự (ANTT); huyện đạt tiêu chí ANTT xã hội năm 2018.
2. Tăng cường vai trò, chức năng tham mưu của lực lượng Công an các cấp
cho Đảng ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và huy động sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia
phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, góp phần xây dựng khu dân cư đạt tiêu
chuẩn “An toàn về ANTT”. Củng cố, xây dựng lực lượng Công an cơ sở đạt trong
sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu về ANTT trong tình hình mới.
3. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của
các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện và xã; thường xuyên tổ chức sơ kết rút
kinh nghiệm về kết quả công tác thực hiện Tiêu chí số 19.2 của từng đơn vị xã; kịp
thời đề xuất khen thưởng những tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua “Công an tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”
giai đoạn 2010 - 2020.

II. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung
- Tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình
mới”; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; phòng, chống tội
phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người trên địa bàn huyện.
Đảm bảo ổn định tình hình ANCT – TTATXH, không để xảy ra vụ việc đột biến
bất ngờ.
- Tập trung mọi nguồn lực kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã
hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; không để xảy ra tội phạm nghiêm
trọng, không có công dân trong khu dân cư của địa phương phạm tội nghiêm trọng
trở lên; nếu xảy ra tội phạm phải phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp
thời; không để xảy ra tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người
mắc tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm); không để xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông,
tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân địa phương gây ra.
- Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình địa bàn, đối tượng; tiến hành xây
dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh, các ấp (khu dân cư) đạt tiêu
chuẩn an toàn về an ninh trật tự”. Lực lượng công an cơ sở luôn hoàn thành nhiệm
vụ được giao, không có lãnh đạo và Công an viên công an xã vi phạm kỷ luật”.
- Củng cố, nâng chất các xã được công nhận Tiêu chí số 19.2 về ANTT. Đặc
biệt, xã Đông Thạnh (xã điểm chỉ đạo của tỉnh) và xã Đông Phú, các xã còn lại
phải đảm bảo đủ điều kiện được tiếp tục xét công nhận Tiêu chí số 19.2 (đạt
100%). Trong năm 2018, tập trung thực hiện đạt chuẩn Tiêu chí số 19.2 về ANTT
tại xã Phú An (để đảm bảo điều kiện được công nhận xã nông thôn mới).
2. Phƣơng pháp tiến hành
- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí số 19.2
đối với các xã do huyện chỉ đạo, phát huy những mặt làm được, rút kinh nghiệm
mặt hạn chế, thiếu sót và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến
cuối phải hoàn thành 06 tiêu chí cụ thể là:
+ Tiêu chí 1 “Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương” do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo
thực hiện: Đảng ủy có nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT năm 2018; UBND
có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT năm 2018; tiến hành xây dựng các mô
hình bảo vệ ANTT trên địa bàn phát huy tác dụng.
+ Tiêu chí 2 “Đảm bảo an ninh chính trị” do đồng chí Phó Trưởng Công an
huyện, phụ trách lĩnh vực an ninh chính trị và Đội trưởng An ninh trực tiếp chỉ đạo
thực hiện: Không xảy ra khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái
pháp luật.
+ Tiêu chí 3 “Đảm bảo trật tự an toàn xã hội” do đồng chí Phó trưởng Công
an huyện, phụ trách lĩnh vực trật tự an toàn xã hội và Đội trưởng CSĐTTP về
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TTXH trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Không để xảy ra trọng án giết người, cướp tài
sản, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em.
+ Tiêu chí 4 “Kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội” do đồng
chí Phó trưởng Công an huyện, phụ trách lĩnh vực trật tự an toàn xã hội và Đội
trưởng CSĐTTP về TTXH, Đội trưởng CSĐTTP về KT-MT trực tiếp chỉ đạo thực
hiện: Các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, đánh bạc (đánh bài, đá gà, số
đề), số người nghiện ma túy được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ năm trước.
+ Tiêu chí 5 “Kết quả xây dựng xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự”
do đồng chí Phó trưởng Công an huyện, phụ trách lĩnh vực xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ và Đội trưởng XDPT và PTX về ANTT trực tiếp chỉ đạo
thực hiện: Kết quả xét phân loại cuối năm tổng số xã và ấp (khu dân cư) phải đạt từ
80% đến 100% đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.
+ Tiêu chí 6 “Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công an xã” do
đồng chí Trưởng Công an huyện, phụ trách chung và Đội trưởng Tổng hợp trực
tiếp chỉ đạo thực hiện: Kết quả xét phân loại thi đua cuối năm Công an xã được
tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến trở lên; lãnh đạo và Công an viên Công an xã không
để sai phạm phải bị xử lý kỷ luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, Ban chỉ đạo nông thôn mới Công an huyện và Công
an các xã phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp huyện và cấp xã tổ chức triển khai kế hoạch
thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất.
2. Giao tổ giúp việc của Ban chỉ đạo nông thôn mới Công an huyện có trách
nhiệm thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban chỉ đạo nông thôn mới cơ
sở thực hiện theo nội dung kế hoạch này.
3. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ảnh về
thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới Công an huyện (qua Đội XDPT & PTX về
ANTT) nắm, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Công an huyện chỉ đạo./.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- BCĐ CAT (PV28);
- BCĐ huyện (Phòng Nông nghiệp);
- Đảng ủy, UBND, CA xã;
- BCĐ CA huyện;
- Lưu: TT.BCĐ-XDPT-Khai.
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