
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ BẮC 

Số: 131/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kỳ Bắc, ngày 01 tháng 06 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã 

(Ban Chỉ đạo 138 xã) 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới”, Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 

22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; 

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg, ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng,chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 

và định hướng đến năm 2030; Chương trình phối hợp số 09/CTr-MTTQTW-

BCA, ngày 01/8/2013 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam với Bộ Công an; 

Căn cứ Văn bản số 4488/BCĐ, ngày 14/11/2013 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; 

Theo đề nghị của Công an xã Kỳ Bắc; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 

138 xã), như sau:  

I. Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm: 
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1. Ông Nguyễn Đình Tương, CT.UBND xã - Trưởng Ban; 

2. Ông Nguyễn Lê Khánh Cường, Trưởng Công an xã              - Phó Ban trực; 

3. Ông Phạm Đình Tùng, Phó CT UBND xã - Phó Ban; 

4. Bà Bùi Thị Hạnh, CT. MTTQ xã    - Thành viên; 

5. Bà Ngô Thị Hạnh, CT. hội LHPN xã             - Thành viên; 

6. Bà Võ Thị Như Hoa, CT.Hội Nông Dân             - Thành viên; 

7. Ông Lại Thành Vinh, Bí thư Đoàn TN - Thành viên; 

12. Ông Hoàng Anh Hoạt, CHT BCH Quân sự xã - Thành viên; 

13 Ông Nguyễn Thừa Minh, CT. HCCB xã                                   - Thành viên; 

14. Ông Nguyễn Trọng Chiến, CT Người Cao tuổi - Thành viên; 

15. Bà Lê Thị Kiên Giang, Công chức Kế Toán - Thành viên; 

16. Bà Nguyễn Thị Hà, Công chức văn hóa - Thành viên; 

17 Bà Nguyễn Thị Nậm, Công chức tư pháp        - Thành viên; 

18 Bà Nguyễn Thị Trà My, Công chức Văn hóa - Thành viên; 

19. Bà Nguyễn Thị Vân, Công chức Văn phòng - Thành viên; 

20. Ông Dương Doãn Tiến, Trạm trưởng Y tế     - Thành viên; 

21. 06 Đồng chí thôn trưởng  - Thành viên. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo 138 xã có nhiệm vụ: 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc các ban, ngành đoàn thể thực hiện nội dung phòng, chống tội phạm, 

phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội 

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn xã 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Định kỳ giao ban, tổng hợp tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra và 

tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo 138 huyện, UBND 

xã theo quy định. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 

thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, HIV/AIDS, các tệ nạn 

xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và nhiệm vụ do Ban Chỉ 

đạo phân công; định kỳ, đột xuất xây dựng báo cáo gửi về Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo 138 xã phục vụ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 138 huyện. Các 

thành viên Ban Chỉ đạo 138 xã được sử dụng cán bộ thuộc quyền quản lý để 

thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Ban Chỉ 

đạo 138 xã được sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác để thực hiện nhiệm 

vụ của Ban Chỉ đạo. 

Điều 3. Giao các Cơ quan sau đây làm Thường trực BCĐ 138 xã: 
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- Công an xã làm Cơ quan Thường trực về phòng chống tội phạm và ma 

túy; được sử dụng con dấu và tài khoản riêng trong quá trình hoạt động;  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã làm cơ quan Thường trực về công tác phát 

động phong trào vì an ninh Tổ quốc; được sử dụng con dấu và tài khoản riêng 

trong quá trình hoạt động. 

- Trạm Y tế xã làm Cơ quan Thường trực phòng chống HIV/AIDS; được 

sử dụng con dấu và tài khoản của đơn vị mình trong quá trình hoạt động. 

Công chức văn hóa và Xã hội - Thường trực phòng, chống tệ nạn xã hội, 

công tác quản lý người nghiện, hỗ trợ nạn nhân. 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực phân công chỉ đạo Tổ 

giúp việc của Ban Chỉ đạo giúp Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo chương trình, kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng 

chống mua bán người, HIV/AIDS, hỗ trợ công tác cai nghiện phục hồi, các tệ 

nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Điều 4. Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 xã, như sau: 

1. Ông: Hoàng Anh Thương, Phó Trưởng Công an xã- Tổ trưởng; 

2. Ông: Nguyễn Văn Trung, cán bộ Công an xã - Phó Tổ trưởng; 

3. Ông: Phan Đình Ngọc, cán bộ Công an xã- Tổ viên; 

4. Bà: Nguyễn Thị Hoài Nhi, cán bộ Công an xã – Tổ viên; 

5. Các Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có thành viên thuộc Ban Chỉ đạo có 

trách nhiệm cử, gửi danh sách cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 xã 

theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công. 

Điều 5. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 xã có nhiệm vụ: 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng, dự thảo các chương trình, kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng 

chống mua bán người, HIV/AIDS, phối hợp trong công tác cai nghiện phục hồi, 

các tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây 

dựng kế hoạch, nội dung triển khai thực hiện.  

- Các thành viên của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị mình và nhiệm vụ do Cơ quan Thường trực phân công, có 

trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến công 

tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hội và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đạt hiệu quả; 

- Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện nội dung, 

chương trình kế hoạch đã đề ra, xây dựng báo cáo, trình Ban Chỉ đạo 138 xã 
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duyệt; gửi Ban Chỉ đạo 138 huyện và UBND xã theo quy định; đề xuất các hình 

thức biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc; phê bình, nhắc nhở đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, có vi phạm, sai phạm. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế quyết 

định số 20/QĐ- UBND ngày 25/ 02/2020. 

Văn phòng UBND xã, Trưởng Công an xã, Trưởng các các ban, ngành, 

đoàn thể, Thôn trưởng 06 thôn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các 

thành viên có tên tại Điều 1, Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- BCĐ 138 huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

-Công an huyện, Phòng Y tế, Phòng LĐTB&XH; 

- Thường trực Đảng  ủy; 

- Các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Lưu: VT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tương 
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