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KẾ HOẠCH
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 15/4/2016 của UBND
tỉnh Lào Cai về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tình hình
tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự”
giai đoạn 2016 - 2020
Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số: 06/CT-UBND ngày 15/4/2016 của
UBND dân tỉnh về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tình hình
tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự”. Để đánh giá đúng thực
chất, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện; đồng thời đề ra các chủ trương, biện
pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết
tình hình tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) trong
thời gian tiếp theo; UBND tỉnh ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ
thị số 06/CT-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá đúng thực trạng việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND
của UBND tỉnh; những việc đã làm được, chưa làm được, những khó khăn, vướng
mắc, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị
giải pháp nhằm giải quyết tình hình ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trong
thời gian tới.
2. Tổ chức đánh giá và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, các điển
hình tiên tiến trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biểu dương, khen thưởng những
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện
Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh.
3. Việc sơ kết phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình
thức, lãng phí.
II. NỘI DUNG
1. Kết quả tổ chức triển khai, thực hiện
1.1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện
- Kết quả công tác điều tra, nắm tình hình về ANTT, về hoạt động của hệ
thống chính trị và quần chúng Nhân dân tại địa bàn triển khai công tác củng cố,
chuyển hóa.
- Công tác tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức
tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND.
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- Đánh giá vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức triển khai, thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh.
1.2. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Công tác tuyên truyền:
+ Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã
hội với lực lượng công an tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; nhất là chủ
trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, xây dựng nông thôn mới, về quyền lợi,
trách nhiệm của công dân đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc.
+ Kết quả việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng
cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hướng dẫn Nhân dân thực
hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại tội
phạm, tệ nạn xã hội...
- Công tác củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở: Kết quả công tác rà soát,
củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng, đặc biệt đối với lực
lượng công an xã, an ninh cơ sở.
- Kết quả công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, truyên truyền vận động
Nhân dân xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc; xây dựng thôn, khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà
trường đạt Tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.
- Kết quả công tác phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện giữa ban ngành,
đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết liên
tịch, thông tư liên ngành, quy chế phối hợp về bảo đảm ANTT.
- Kết quả phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phân loại Tiêu
chuẩn “An toàn về ANTT”, phân loại Tiêu chí 19 về “Quốc phòng và an ninh”,
phân loại lực lượng công an xã.
1.3. Tình hình, kết quả công tác đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị (ANCT), trật
tự, an toàn xã hội (TTATXH)
- Tình hình và kết quả công tác chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến
ANTT xảy ra trên địa bàn, như: hoạt động tuyên truyền “Nhà nước Mông”, hoạt động
tôn giáo trái pháp luật, hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp, tình trạng di cư tự do,
xuất, nhập cảnh trái phép, phụ nữ bỏ địa phương đi không rõ lý do, tranh chấp, khiếu
kiện; các loại tội phạm và tai tệ nạn xã hội…
- Tình hình, kết quả công tác phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa những người
vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, tái hòa nhập cộng đồng; truy bắt đối tượng
truy nã, vận động đối tượng ra đầu thú, tự thú; vận động Nhân dân phát hiện, tố giác
tội phạm; đưa các đối tượng đủ điều kiện vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung
tâm cai nghiện ma túy.
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- Kết quả công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo của quần chúng
về ANTT.
1.4. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội (TTXH): Kết quả công tác
chỉ đạo, triển khai các kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản
lý Nhà nước về TTXH, như: Công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; giữ gìn trật
tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...
1.5. Kết quả công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận và
giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện Tiêu chí 19 về “Quốc
phòng và an ninh”.
2. Nhận xét, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài
học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện; những kiến nghị, đề xuất
của đơn vị, địa phương (Tập trung đánh giá, làm rõ sự chuyển biến trên các lĩnh
vực sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND).
3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.
4. Về tham luận tại hội nghị: Giao các đơn vị, địa phương chuẩn bị tham
luận tại Hội nghị như sau:
4.1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Một số kết quả và kinh nghiệm triển khai,
thực hiện Tiêu chuẩn “xây dựng lực lượng Dân quân vững mạnh, rộng khắp và
hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng” trong Tiêu chí 19 về “Quốc phòng và an
ninh” ở các địa bàn củng cố, chuyển hóa.
4.2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Một số kết quả và bài học kinh
nghiệm trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT ở địa bàn các xã biên giới.
4.3. Sở Nội vụ: Khó khăn, vướng mắc và giải pháp sắp xếp bố trí công tác
đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách khi thực hiện Đề án bố trí công an
chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.
4.4. Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn: Vai trò của cấp ủy, chính quyền địa
phương trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND tại các
địa bàn củng cố, chuyển hóa.
4.5. Công an huyện Bắc Hà: Một số kết quả và kinh nghiệm xây dựng mô
hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT tại các địa bàn củng cố, chuyển hóa.
4.6. Công an thành phố Lào Cai: Một số bài học kinh nghiệm và giải pháp
trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở các địa bàn củng
cố, chuyển hóa.
4.7. Phòng PA02 - Công an tỉnh: Kết quả, kinh nghiệm và kiến nghị đề xuất
nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo ở địa bàn
củng cố, chuyển hóa.
4.8. Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên: Một số kết quả và
kinh nghiệm trong việc đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.
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4.9. Ủy ban nhân dân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng: Một số kết quả và giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT.
4.10. Công an xã Bản Vược, huyện Bát Xát: Thực trạng và một số kết quả,
kinh nghiệm trong việc giải quyết tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc
làm thuê.
4.11. Công an xã Pha Long, huyện Mường Khương: Phát huy vai trò của
Công an xã trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng nông thôn mới.
III. PHƯƠNG PHÁP SƠ KẾT
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố
tùy điều kiện cụ thể tổ chức hội nghị sơ kết xong trước ngày 30/11/2020.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị
số 06/CT-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh.
3. Kinh phí tổ chức Hội nghị tại các huyện, thị xã thành phố do UBND
huyện, thị xã, thành phố duyệt chi từ nguồn ngân sách địa phương; kinh phí tổ
chức Hội nghị cấp tỉnh từ nguồn kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc cấp cho Công an tỉnh năm 2020.
IV. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Hình thức khen thưởng
- Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen
thưởng) lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu đề nghị Chủ tịch
UBND tỉnh tặng Bằng khen.
- Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định
số lượng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu để tặng giấy khen theo thẩm quyền.
2. Đối tượng khen thưởng
Các tập thể, cá nhân thuộc UBND xã, công an xã (Tại địa bàn thực hiện
củng cố chuyển hóa từ năm 2016 - 2020), các tổ công tác của Công an tỉnh, Công
an các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành tỉnh và quần chúng Nhân dân
tiêu biểu, xuất sắc
3. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng, gồm:
+ Tờ trình của cấp đề nghị khen thưởng.
+ Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng.
+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của cấp trên quản lý
trực tiếp.
+ Trích ngang thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm 02 bộ dấu đỏ gửi về Công an tỉnh (Qua
Phòng PV05).
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V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ
1. Thời gian: Dự kiến tổ chức Hội nghị vào trung tuần tháng 12/2020 (thời
gian cụ thể sẽ thông báo sau).
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công an tỉnh Lào Cai, số 06, đường Trần Kim
Chiến, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.
3. Thành phần: Dự kiến 380 đại biểu
3.1 Đại biểu mời:
- Đại biểu Bộ Công an: Đại diện lãnh đạo: Bộ Công an, Cục V01, Cục V05.
- Đại biểu cấp tỉnh:
+ Đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy;
+ Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy;
+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo: BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng, Sở Tài chính tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh Đoàn;
+ Đại diện lãnh đạo và phóng viên: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh Lào Cai;
3.2. Đại biểu triệu tập:
- Đại biểu Công an tỉnh:
+ Lãnh đạo Công an tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ, tổ trưởng các tổ công tác
củng cố, chuyển hóa giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021; lãnh đạo, cán bộ, chiến
sỹ Phòng PV05.
+ Đại diện lãnh đạo, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ Công an các huyện, thị xã, thành phố.
- Đại biểu các huyện, thị xã, thành phố:
+ Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố;
+ Đại diện cấp ủy, chính quyền, Công an xã, người uy tín tiêu biểu ở các
xã thực hiện củng cố, chuyển hóa giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021.
- Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh phát hành giấy mời
đại biểu của Bộ Công an, đại biểu cấp tỉnh, đại biểu UBND các huyện, thị xã,
thành phố; thẩm định tài liệu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.
2. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm
tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng báo cáo sơ kết, chương trình và
tài liệu phục vụ Hội nghị; thẩm định các tham luận; dẫn chương trình Hội nghị,
chuẩn bị hội trường, tham mưu cho UBND tỉnh giấy mời đại biểu dự hội nghị; bố
trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu và chuẩn bị các điều kiện khác để tổ chức Hội nghị sơ
kết cấp tỉnh.
- Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh) hoàn thiện hồ sơ
khen thưởng, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc.
- Chuẩn bị các nội dung triển khai Kế hoạch củng cố, chuyển hóa địa bàn
phức tạp về ANTT giai đoạn 2021 - 2025 (Khi có hướng dẫn của Bộ Công an).
3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác thi đua, khen
thưởng; chuẩn bị báo cáo sơ kết theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung
tham luận tại Hội nghị.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo việc sơ kết
05 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND tại cấp xã và cấp huyện, chuẩn bị báo
cáo sơ kết, nội dung tham luận, hồ sơ khen thưởng gửi về Công an tỉnh (Qua
Phòng PV05).
5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Chỉ đạo tiến hành sơ kết theo chức
năng, nhiệm vụ, chuẩn bị báo cáo, nội dung tham luận, hồ sơ khen thưởng gửi về
Công an tỉnh (Qua Phòng PV05).
Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện,
thị xã, thành phố triển khai thực hiện; báo cáo, hồ sơ khen thưởng và tham luận
gửi về Công an tỉnh (Qua Phòng PV05) trước ngày 25/11/2020./.
Nơi nhận:
- Bộ Công an (Cục V05);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Dân vận TU;
- Ban Nội chính TU;
- Công an tỉnh (02 bản);
- Bộ CH Quân sự tỉnh;
- Bộ CH Bộ đội BP tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo LC, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT, TH2,NC1.
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