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KẾ HOẠCH
Xây dựng, nhân rộng mô hình
"Khu dân cư Kim Thành II tự quản về an ninh, trật tự".
Thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND, ngày 17/12/2020 của UBND thành phố
Lào Cai về triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021
và Kế hoạch số 02/KH - UBND, ngày 05/01/2021 của UBND phường Duyên Hải về
triển khai công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” năm
2021. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm - TNXH &XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ
phường Duyên Hải xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình "Khu dân cư Kim Thành II
tự quản về an ninh, trật tự " với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
Tập chung quán triệt sâu rộng nhiệm vụ công tác đảm bảo ANCT và TTATXH;
ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, triển khai thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của UBND thành phố Lào
Cai, Công an Thành phố, UBND phường về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, các nội
dung biện pháp đảm bảo giữ vững ANCT và TTATXH ở các khu dân cư.
2. Yêu cầu.
Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực
lượng Công an phường trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả
hệ thống chính trị, vận động quần chúng nhân dân tham gia làm tốt công tác bảo vệ
ANTT góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu của Thành phố Lào Cai nói chung và của
phường Duyên Hải nói riêng.
II. NỘI DUNG.
1. Chuẩn bị xây dựng mô hình.
Khảo sát địa bàn khu dân cư Kim Thành II: Đặc điểm địa lý, dân số, hệ thống
chính trị cơ sở, tình hình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, tình hình ANCT và
TTATXH tại các khu dân cư để phục vụ công tác xây dựng mô hình.
2. Xây dựng mô hình.
Căn cứ vào tình hình kết quả khảo sát, yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ
ANTT tại địa bàn, thường trực BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đề xuất với
Hội đồng ANTT phường phương án xây dựng mô hình, sau khi thống nhất chủ trương

với Ban ANTT khu dân cư đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành
đoàn thể, lực lượng Công an phường và người có uy tín trong khu dân cư để thống
nhất nội quy, quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm cho các tổ chức và các lực
lượng thực hiện.
3. Hoạt động của mô hình.
- Phối hợp nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự tại các khu dân cư những
tin tức, tình hình có liên quan để cùng phối hợp giải quyết.
- Phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.
Đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng nhau tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc, tích cực tham gia tố giác, phát giác và đấu tranh với các loại tội phạm,
tệ nạn xã hội.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt trong
các tổ chức quần chúng tự quản về ANTT, cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm để nâng
cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
- Chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền
kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở, không để xảy ra vấn đề bức xúc
phức tạp.
- Duy trì hoạt động của mô hình “Khu dân cư Kim Thành II tự quản về an ninh,
trật tự” cần bám sát theo quy chế đã ký kết, thường xuyên trao đổi công tác hoặc trao
đổi thông tin qua điện thoại, tổ chức giao ban định kỳ; mô hình cần bám sát vào đặc
điểm, tình hình của địa bàn, tổ chức sơ kết, tổng kết, nhằm đánh giá rút kinh nghiệm
những tồn tại, những việc chưa làm được và đề ra phương hướng hoạt động trong thời
gian tiếp theo.
III. PHÂN CÔNG LỰC LƯỢNG.
- Công an phường chủ động phối hợp với khu dân cư tham mưu cho Ban chỉ
đạo tiến hành xây dựng mô hình điển hình tiên tiến.
- MTTQ phường, ban công tác mặt trận và các ban, ngành đẩy mạnh công tác
tuyên truyền.
- Văn phòng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng và ra mắt các mô
hình.
- Khu dân cư và các thành viên Ban an ninh trật tự khu Kim Thành II phối hợp
với các đồng chí cảnh sát khu vực khảo sát địa bàn, tham mưu các thành viên tham gia
mô hình.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Căn cứ kế hoạch này các lực lượng đã được phân công chủ động tổ chức triển
khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phong trào (qua công an phường) để
tổng hợp báo cáo Đảng ủy, UBND phường và Công an thành phố.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 02/06/2021.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm.
Trên đây là kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình "Khu dân cư Kim Thành II
tự quản về an ninh, trật tự" trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 của
Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm - TNXH &XDPTTDBVANTQ phường Duyên
Hải./.
Nơi nhận:
- Công an thành phố;
- TT ĐU, HĐND, UBND phường;
- UBMTTQ & ĐT phường;
- Công an phường;
- Khu dân cư Kim Thành II;
- Lưu VP.
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