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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh 
trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Sơn La về Thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp 

về an ninh trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Uỷ ban nhân dân huyện 
ban hành kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Xác định công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh 

trật tự, an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ an ninh 

quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, thuận lợi phục 
vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; khắc phục triệt để những tồn 
tại, hạn chế trong công tác này giai đoạn 2015 - 2020. 

 2. Tập trung nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp, đề ra các giải pháp 

duy trì, giữ vững những địa bàn đã chuyển hoá thành công, đưa ra khỏi diện 
trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và các địa bàn được công nhận an toàn về 

an ninh trật tự. 

 3. Hằng năm rà soát, đánh giá xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

trật tự, an toàn xã hội để tổ chức chuyển hoá nhằm giải quyết tình hình phức tạp 
về trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn. Thực hiện chuyển hoá địa bàn gắn với 

công tác xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH 

 1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì, giữ vững địa bàn đã 

chuyển hoá thành công 

Đối với các xã Háng Đồng, Hồng Ngài và các bản, tiểu khu đã chuyển 

hoá thành công, đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và các 

địa bàn được công nhận an toàn về an ninh trật tự phải tiếp tục chỉ đạo, đề ra các 
giải pháp cụ thể để duy trì và giữ vững, giao nhiệm vụ đối với cấp uỷ, chính 

quyền cơ sở và lực lượng chức năng triển khai thực hiện. Gắn trách nhiệm của 
người đứng đầu nếu để địa bàn đã đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an 
ninh trật tự hoặc công nhận an toàn về an ninh trật tự phức tạp trở lại. 

 Hằng năm, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động tổ chức khảo sát, 

đánh giá tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn bản, tiểu khu; xác định các vấn đề 
nổi lên liên quan đến an ninh trật tự để xây dựng kế hoạch triển khai các biện 

pháp tập trung giải quyết; làm rõ nguyên nhân phát sinh, điều kiện tồn tại và 
phát triển của vấn đề ngay từ đầu không để diễn biến phức tạp. 
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 Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, các đợt cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn theo chỉ đạo của 

huyện và hướng dẫn của Công an huyện, nhất là phòng ngừa, đấu tranh với các 
loại tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế, môi trường, các tai, tệ nạn xã hội. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; cuộc 

vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… 

 2. Xác định, tổ chức chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật 

tự, an toàn xã hội 

 Địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội là địa bàn xã, thị 

trấn (sau đây gọi tắt là địa bàn cấp xã) phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh lựa chọn, quyết định tổ chức chuyển hoá. 

 Việc xác định các loại địa bàn chuyển hoá thực hiện theo Quyết định số 
1960/QĐ-BCA-C41 ngày 08/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án 

“Chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội” và hướng 
dẫn cụ thể của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo). 

 3. Nội dung biện pháp thực hiện 

 3.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; quản lý, điều hành của chính 

quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp; tham mưu nòng cốt của lực lượng Công 

an; sự tham gia hỗ trợ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở và phát huy 
hiệu quả hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

lồng ghép vào các nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể hằng năm 
để thực hiện, đưa vào một trong những tiêu chí để bình xét thi đua. 

 Ban Chỉ đạo huyện trực tiếp xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công 

tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm cấp xã. Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng 

hoạt động của hệ thống chính trị ở địa bàn được lựa chọn, đặc biệt là chất lượng, 
năng lực trình độ cán bộ, hiệu quả hoạt động, trên cơ sở đó tham mưu có biện 

pháp củng cố, bố trí sắp xếp lại cán bộ chuyên trách và không chuyên trách đáp 
ứng yêu cầu công tác nói chung và công tác phòng, chống tội phạm nói riêng. 

Tăng cường các lực lượng trực tiếp đấu tranh, chống tội phạm xuống địa bàn cơ 
sở, ưu tiên hỗ trợ phương tiện, kinh phí, tập huấn, hướng dẫn nâng cao trình độ 

nghiệp vụ cho các lực lượng trực tiếp làm công tác chuyển hoá địa bàn ở cấp cơ 
sở có đủ khả năng giải quyết các tình huống xảy ra. 

Địa bàn cấp xã được lựa chọn chuyển hoá: Xây dựng kế hoạch thực hiện 

phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể; thường 

xuyên tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo, do Bí thư Đảng uỷ lãnh đạo trực tiếp, toàn 
diện về mọi mặt; phân công Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trực tiếp làm Trưởng 

ban, Trưởng Công an làm Phó Trưởng ban Thường trực, trưởng các ngành, đoàn 
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thể là thành viên dể chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công 
tác chuyển hoá địa bàn nói riêng; định kỳ sơ kết, đánh giá, kịp thời phát hiện và 

khắc phục những tồn tại, yếu kém để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch. Phát huy vai 
trò của lực lượng Công an xã chính quy, thực sự là lực lượng nòng cốt trong 

công tác chuyển hoá địa bàn và công tác xây dựng xã điển hình về phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

 3.2. Công tác phòng ngừa tội phạm 

 Nâng cao hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; tập trung 

tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm,  
nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng, chống và hỗ trợ các lực 
lượng chức năng đấu tranh, xử lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 

các tiện ích của mạng xã hội (Zalo, Facebook…) vào công tác phòng, chống tội 
phạm, đảm bảo yêu cầu bí mật nhà nước trong hoạt động nghiệp vụ. 

 Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình 
“dân vận khéo”. Tổ chức tự quản về an ninh, trật tự tại cơ sở, nhất là những mô 

hình, tổ chức hiệu quả như “Nhóm liên gia tự quản”, đội thanh niên xung kích, 
tổ An ninh nhân dân, tổ bảo vệ dân phố, tổ hoà giải… 

 Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người 

chấp hành xong hình phạt tù. Phân công các cơ quan, ban, nghành, đoàn thể, cán 
bộ, hội viên, đoàn viên trực tiếp tham gia phối hợp cùng với cấp uỷ, chính quyền 
cơ sở và gia đình để quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, số đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, người lầm lỗi, người được đặc xá, 
tù tha trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng. Tổ chức thực hiện tốt việc thi 

hành các bản án ngoài hình phạt tù tại địa phương. 

 Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phát hiện, điều tra, bắt giữ tội phạm. Có chính sách bảo vệ, hỗ trợ thoả 

đáng cho tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh, hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham 
gia phòng, chống tội phạm. Huy động sự đóng góp, hỗ trợ nguồn lực từ các tổ 

chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm. Tổ 
chức quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ phòng, chống tội phạm nhằm huy động 
các nguồn lực hợp pháp phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

 Quản lý chặt chẽ các cơ sở, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về 

an ninh trật tự, nhất là các cơ sở cầm đồ, lưu trú, massage… Tăng cường rà soát, 
lập hồ sơ đưa người có hành vi vi phạm pháp luật vào diện áp dựng biện pháp 

xử lý hành chính giáo dục tại xã, thị trấn, đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; phát hiện và xử lý kịp thời các tụ điểm 

tệ nạn xã hội về cờ bạc, mại dâm, ma tuý… 

 Tiếp tục vận động toàn dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp 

phần phòng ngừa tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án. Triển khai thực 
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hiện quyết liệt, hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, 
cấp và quản lý Căn cước công dân. 

 3.3. Tổ chức đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm 

 Chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp 
mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm hình sự, 

ma tuý, kinh tế, môi trường, các tai, tệ nạn xã hội… Chấp hành nghiêm các quy 
định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và 

kiến nghị khởi tố, phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tổ chức truy bắt, thanh 
loại, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. 

 Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho các lực lượng nghiệp vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, lực lượng Công an xã chính quy; tăng cường hỗ trợ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho các lực lượng tại chỗ trong việc phát hiện, điều tra xử lý các loại 

tội phạm trên địa bàn thực hiện chuyển hoá; kịp thời phát hiện, điều tra xử lý các 
loại tội phạm, nhất là các vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân. 

 Các Cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, lựa 

chọn đưa ra xét xử đối với một số vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp 

nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. 

 Thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa 

bàn giáp ranh; xây dựng, thực hiện cơ chế, các biện pháp phối hợp nhằm duy trì  ổn 
định địa bàn đã chuyển hoá, không để xảy ra hiện tượng tái phức tạp trở lại. 

 3. Phạm vi và thời gian thực hiện 

 3.1. Phạm vi: Triển khai thực hiện tại các xã, thị trấn qua rà soát được xác 
định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

 3.2. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ năm 2021 đến hết năm 2025. 

 Thời gian thực hiện chuyển hoá mỗi địa bàn: 01 năm (Số liệu căn cứ so 

sánh các chỉ tiêu chuyển hoá được tính từ ngày 15/12 của năm trước đến ngày 
14/12 của năm thực hiện chuyển hoá) . 

 4. Kinh phí thực hiện 

 Nguồn kinh phí: Từ nguồn Ngân sách được giao bảo đảm thực hiện. 

 Định mức chi: Tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 114/2015/NQ-

HĐND ngày 10/9/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi 
phí thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trên địa 

bàn tỉnh Sơn La và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

 III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

 1. Công an huyện  

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Uỷ an nhân dân các xã, thị 

trấn tham mưu với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo huyện xây 
dựng kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện; ban hành văn bản của Ban Chỉ 

đạo huyện hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn định kỳ hằng năm tổ 
chức rà soát, đánh giá, xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn 
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xã hội trình Hội đồng thẩm định và Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt đưa vào chuyển 
hoá; công nhận địa bàn chuyển hoá đạt. 

 Thường trực giúp Ban Chỉ đạo huyện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát việc triển khai và tiến độ thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp tình hình 
thực hiện, định kỳ 06 tháng và hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết 

quả thực hiện, báo cáo với Thường trực huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện và 
Uỷ ban nhân dân huyện. 

 Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất Uỷ ban nhân dân huyện 
phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này; định mức phân bổ kinh phí; 

hướng dẫn các xã, thị trấn thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy 
định hiện hành của pháp luật có liên quan. 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng và các xã, thị 

trấn tham mưu với Ban Chỉ đạo hoặc báo cáo, đề xuất với Uỷ ban nhân dân 
huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

 Tiếp tục tham mưu với Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo thực 

hiện các giải pháp xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện, tổ chức 
Công an xã, thị trấn chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật 

tự trong tình hình mới. 

 2. Phòng Nội vụ 

 Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm 

tra, rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền 
cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, 

có giải pháp thích hợp để củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nói riêng, phát triển kinh tế - xã 
hội nói chung. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức xã đáp ứng các 
tiêu chí về biên chế, trình độ, năng lực, độ tuổi nhằm đảm bảo nguồn nhân lực 

phục vụ công tác củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế trong từng giai đoạn cụ 
thể. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu đào tạo, nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các bàn, ngành liên quan tham 

mưu với cấp có thẩm quyển cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các nội dung công 
việc của Kế hoạch này theo định mức kinh phí được phê duyệt; hướng dẫn thủ 

tục, chứng từ quyết toán kinh phí; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh 
phí theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. 

 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo tăng cường công 

tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; tổ chức 
giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai 

nghiện ma tuý; tham mưu ban hành bổ sung các cơ chế, chính sách về tổ chức 
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cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện phù hợp với 
điều kiện kinh tế xã hội và tình hình tệ nạn ma tuý của huyện. 

 5. Phòng Văn hoá - Thông tin 

 Chủ trì, phối hợp tham mưu, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích 

cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở. 

 6. Phòng Tư pháp 

 Phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền giáo 

dục pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, đảm 
bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp 

hành pháp luật của nhân dân. 

 7. Phòng Dân tộc 

 Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách dân 

tộc của Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại địa bàn các bản, tiểu 
khu tổ chức chuyển hoá. 

 8. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

 Chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền tăng cường công tác phối hợp với lực 
lượng Công an huyện, Công an xã giải quyết tình hình phức tạp về trật tự, an 

toàn xã hội tại địa bàn. 

9. Trung tâm Y tế 

 Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan chỉ đạo và đẩy mạnh triển 

khai thực hiện biện pháp điều trị nghiện ma tuý bằng liệu pháp thay thế, góp 
phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở. 

 10. Đề nghị Viện kiểm sát nhân huyện và Toà án nhân dân huyện 

 Chủ động phối hợp với Công an huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều 

tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự. Tổ chức công tác xét xử lưu động theo 
quy định, nhằm tuyên truyền, giáo dục và răn đe tội phạm. 

 11. Đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội 

 Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, 

hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn 

xã hội ở cơ sở; thường xuyên chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở.  

 12. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện về 

nội dung công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an 
toàn xã hội xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. 
Kết hợp với triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã điển hình về phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
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 Định kỳ chỉ đạo tổ chức rà soát, xác định địa bàn có vấn đề phức tạp về 
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các cuộc vận động 

toàn dân tham gia chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã 
hội cấp xã, cấp bản; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá 

 Phối hợp với Công an huyện tiếp tục quan tâm triển khai các giải pháp 

xây dựng, bố trí Công an xã, thị trấn chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ kế hoạch các cơ quan, ban, ngành huyện, Uỷ ban nhân dân các 

xã, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 
hoặc đề nghị điều chỉnh, bổ sung gửi văn bản về Công an huyện để tổng hợp, 

tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
huyện xem xét, giải quyết, theo thẩm quyền. 

 2. Định kỳ 6 tháng, 01 năm các đơn vị xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 

gửi về Công an huyện để tổng hợp trình Ban Chỉ đạo huyện phê duyệt báo cáo 

Công an tỉnh, cụ thể: 

 - Báo cáo định kỳ 6 tháng: tính từ 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến 14/6 

của kỳ báo cáo; 

 - Báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến 

14/12 của kỳ báo cáo. 

 3. Giao Công an huyện chủ trì, giúp Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo 
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong tào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan ban ngành thực hiện Kế 
hoạch; định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Phòng Tham mưu -  CAT Sơn La; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  
 

 
 
 

 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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