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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ KỲ BẮC 

Số: 37 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kỳ Bắc, ngày 25 tháng 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” 

 Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-CAT-XDPT, ngày 27/4/2022 của Công 

an tỉnh về tổng kết mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự (ANTT)”, Kế 

hoạch số 66/KH-CAH ngày 17/5/2022 của Công an huyện Kỳ Anh Tổng kết mô 

hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự”. Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Bắc xây 

dựng kế hoạch tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình “Tổ liên gia tự quản về 

ANTT” trên địa bàn xã cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả hoạt động của mô hình “Tổ 

liên gia tự quản về ANTT” trong thời gian qua; những tồn tại hạn chế, nguyên 

nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, 

giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mô hình “Tổ liên gia tự 

quản về ANTT” trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phù hợp với 

thực tiễn tình hình hiện nay. 

2. Trên cơ sở tổng kết để tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương khen thưởng và 

nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến; những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc; nhằm tạo được sự lan tỏa rộng rãi và khí thế thi đua thực hiện giữa 

các tập thể, cá nhân trong tham gia thực hiện mô hình. 

3. Việc đánh giá, tổng kết công tác triển khai thực hiện mô hình “Tổ liên 

gia tự quản về ANTT” cần tập trung thực hiện từ cơ sở; đảm bảo khách quan, 

đúng thực chất, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

1. Công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình 

“Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” 

- Công tác tham mưu đối với cấp ủy, 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 (Ban Chỉ đạo 138) trong chỉ đạo, tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình. 

- Công tác phối hợp, triển khai xây dựng mô hình của lực lượng Công an. 
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2. Kết quả xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia tự quản về an 

ninh, trật tự” 

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và 

Nhân dân về vị trí, vai trò, hiệu quả của mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” 

trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; cơ chế, điều 

kiện đảm bảo để mô hình hoạt động có hiệu quả. 

- Công tác nắm, phát hiện, trao đổi, cung cấp thông tin, tình hình; phối 

hợp giải quyết vụ việc về ANTT; tham gia thực hiện các thiết chế văn hóa. 

- Công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về 

ANTT” trong thời gian qua. 

3. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; những kinh nghiệm 

rút ra từ thực tiễn; kiến nghị, đề xuất. 

4. Nhiệm vụ, giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của mô hình trong thời gian tới. 

III. PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT 

1. Cấp xã 

Công an xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã tham mưu 

cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 xã tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình; 

thời gian hoàn thành trước ngày 05/7/2022. 

2. Cấp ủy ban cán sự các thôn 

Phối hợp Công an xã, Uỷ Ban mặt trận Tổ quốc xã tiến hành rà soát, đánh 

giá hoạt động của các tổ tự quản tại đơn vị mình, đề xuất các tập thê, cá nhân, 

điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đề xuất các cấp 

khen thưởng theo quy định. 

4. Về khen thưởng 

- Giám đốc Công an tỉnh xét, tặng giấy khen và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng bằng khen, Công an huyện đề xuất Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND xã 

tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, nhân 

rộng mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” (Sẽ thông báo chỉ tiêu cụ thể sau). 

- Công an xã tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân xã tặng giấy khen cho 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ 

liên gia tự quản về an ninh, trật tự” tại địa phương. 
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IV. KINH PHÍ PHỤC VỤ TỔNG KẾT: Từ nguồn kinh phí địa phương 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình “Tổ 

liên gia tự quản về ANTT” do đồng chí Phạm Đình Tùng- Phó Phó chủ tịch 

UBND xã làm Trưởng ban; Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Lê Khánh Cường- 

Trưởng Công an xã làm Phó trưởng Ban; Các đồng chí Thượng úy Hoàng Anh 

Thương- Phó Trưởng Công an xã, đ/c Thiếu úy Nguyễn Thị Hoài Nhi- cán bộ 

Công an xã làm thành viên Ban Chỉ đạo. 

2. Công an xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch này 

xây dựng kế hoạch tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình “Tổ liên gia tự 

quản về ANTT” gửi về Công an huyện (qua Đội Tổng hợp) trước ngày 

20/5/2022, phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã, Ban Chỉ đạo 138 xã tổ 

chức Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình “Tổ liên gia tự quản về 

ANTT”; báo cáo kết quả về Công an huyện (qua Đội Tổng hợp), Thường trực 

Đảng ủy, ủy ban nhân dân trước ngày 10/7/2022. 

3. Giao Ban văn hóa xã đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí, hiệu quả 

của mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” đối với công tác đảm bảo 

an ninh, trật tự; chủ trì, phối hợp với Công an xã hướng dẫn, đề xuất khen 

thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển 

khai thực hiên mô hình./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND Huyện Kỳ Anh; 

- Công an huyện Kỳ Anh;  

- TT Đảng ủy, HĐND, Ủỷ ban MTTQ; 

- Công an xã; (Để thực hiện) 

- Cấp ủy 06 thôn; 

- Lưu VT, CAX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đình Tương 
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