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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, 

hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

  

Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu 

chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (sau đây 

gọi tắt là Quyết định số 926/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Nam 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp, 

hoàn thành mục tiêu của Chương trình đề ra, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động 

của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, nhất là vai trò 

của người đứng đầu; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân 

tham gia; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa lực lượng Công an với các ban, 

ngành, đoàn thể, trong đó Công an là lực lượng nòng cốt, góp phần phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các tiêu chí khác trong 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

3. Đến năm 2025 đạt các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự trong xây 

dựng nông thôn mới, cụ thể: Có 95% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về 

Quốc phòng và An ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 20% số 

xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh thuộc Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Có ít nhất 30% số huyện đạt chỉ tiêu 

9.4 của tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công 

thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; 15% số huyện đạt chỉ tiêu 

9.1 của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công thuộc Bộ tiêu chí quốc 

gia về huyện nông thôn mới nâng cao. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

- Tập trung tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác chủ trương, chính sách, 

quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với phong trào toàn dân bảo 
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vệ an ninh Tổ quốc đến các cấp chính quyền cơ sở và mọi tầng lớp Nhân dân, 

nhằm tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để từ đó người dân tự 

nguyện, tự giác, tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông 

thôn mới. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, 

internet và các nền tảng mạng xã hội theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ vận 

dụng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa phương; hướng tới những nội 

dung sinh động, hấp dẫn, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, những 

mô hình hoạt động thường xuyên, hiệu quả, điển hình tiên tiến tích cực tham gia 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn; kết quả triển khai thực 

hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới cũng như kết quả đấu 

tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân. 

- Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban 

ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội trong công tác tuyên truyền; lồng ghép nội dung 

tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng các mô 

hình, điển hình tiên tiến theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” 

ngay từ cơ sở; lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng những người có uy tín, nhiệt tình, 

trách nhiệm để làm hạt nhân, nòng cốt trong công tác xây dựng mô hình; kịp 

thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo vệ 

an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị ở 

địa bàn nông thôn 

- Tập trung làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn những dấu hiệu phức tạp, âm mưu, hoạt động của các thế lực 

thù địch lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, những 

vấn đề xã hội đang quan tâm để xuyên tạc, kích động, lôi kéo, biểu tình, gây rối, 

chống phá cách mạng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện tốt quy 

chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, công tác tiếp công dân. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng 

xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng, Nhà nước, chống người thi hành 

công vụ để làm gương, răn đe. Lực lượng Công an chủ động nắm, dự báo tình 

hình tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tập trung giải quyết những mâu 

thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với 

đặc điểm, tính chất từng vụ việc; làm tốt công tác vận động quần chúng, tranh thủ 

người có uy tín, thực hiện tiếp xúc, đối thoại với người dân, không để phát sinh, 

hình thành các điểm nóng gây bức xúc trong dư luận xã hội ngay từ cơ sở. 
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- Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm an ninh kinh tế ở địa bàn nông 

thôn, rà soát những bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách liên quan nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn; chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp 

ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, các hành vi 

vi phạm pháp luật về kinh tế, nhất là các hành vi tham nhũng, tiêu cực liên quan 

thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở địa phương, các vấn đề 

liên quan đến đất đai, xây dựng cơ bản, quy hoạch và quản lý quy hoạch, môi 

trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất và 

kinh doanh vật tư nông nghiệp,… 

3. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn 

- Chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm 

và tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ 

nạn xã hội, những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý điều hành, tổ chức 

triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để chủ động tham mưu với cấp ủy, 

chính quyền có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời tổ chức các 

biện pháp phòng ngừa xã hội ở địa bàn nông thôn. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh 

vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự, công cộng; phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; đăng ký, quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 

pháo; chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các đối tượng có hành vi vi phạm 

pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự. 

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát 

hiện những đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội hoặc đang có biểu hiện 

nghi vấn hoạt động phạm tội để có biện pháp quản lý, răn đe không để đối tượng 

thực hiện hành vi phạm tội. Vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực 

tham gia, phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi 

tại địa bàn dân cư nông thôn. 

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các 

loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, chấp hành pháp luật, tuân thủ quy trình, quy 

định trong tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, 

công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai trong 

hoạt động điều tra. 

4. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 42/2021/NĐ-CP 

ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn 

chính quy. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo, hướng dẫn và 

kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công an xã chính quy; kịp thời 

chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
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- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ pháp luật 

nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng vận động Nhân dân tham gia 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lực lượng Công an xã chính 

quy để đạt các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh trật tự theo Hướng dẫn số 06/HD-

BCA-V05 ngày 29/3/2022 của Bộ Công an. 

5. Tăng cường công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn 

nông thôn 

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an xã với lực lượng Dân 

quân tự vệ, Kiểm lâm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ và phòng, chống 

cháy rừng; trong đó, chú trọng chỉ đạo tăng cường mối quan hệ giữa Công an xã 

chính quy và Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. 

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, 

đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhanh chóng, chính xác, 

tuân thủ pháp luật, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

chính trị của địa phương trong xây dựng nông thôn mới. 

- Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong công tác tham 

mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm huy động 

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn 

thể xã hội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác. 

- Chủ động tiến hành rà soát, đánh giá kết quả phối hợp trong công tác 

bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn giữa các lực lượng có liên quan; 

kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chương trình, quy chế phối hợp phù 

hợp với thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý để công tác phối hợp đạt hiệu quả. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí từ ngân sách của tỉnh và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp 

pháp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để triển khai, thực hiện 

chương trình. Việc sử dụng các nguồn kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 

theo đúng quy định của pháp luật. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an tỉnh  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình và Kế hoạch này. 

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự 

trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình 
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tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới. 

- Tổ chức tập huấn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng 

nông thôn mới.   

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất 

kinh phí triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo đề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo quy định. 

- Thẩm định kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của 

Kế hoạch theo quy định. 

3. Sở Tài chính 

Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo đúng các quy 

định hiện hành, khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực tế của địa phương. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này. 

- Phối hợp Công an tỉnh đề xuất kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch. 

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh                                                                                                                                                                     

Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị 

trực thuộc phối hợp với cơ quan Công an thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của 

Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác phòng, 

chống sử dụng ma túy, hỗ trợ cai nghiện ma túy. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 

quan trực thuộc tăng cường hỗ trợ quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện 

tại cộng đồng dân cư theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

7. Các sở, ban, ngành của tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức triển khai, thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an 

ninh, trật tự trong xây dựng nông mới trong lĩnh vực quản lý. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội:  

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả các Nghị 

quyết, Chương trình, Kế hoạch về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham 
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gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và gương mẫu trong việc cam 

kết thực hiện thi đua xây dựng gia đình, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 

đồng thời tổ chức giám sát phản biện xã hội trong quá trình thực hiện Kế hoạch 

ở địa phương góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ở địa phương. 

Tổ chức tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông 

thôn mới; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo 

đảm an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

xây dựng nông thôn mới.  

 Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổ chức tổng kết việc thực 

hiện Kế hoạch. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả 

nội dung Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm (trước ngày 05/11) báo cáo kết quả 

triển khai, thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng 

hợp báo cáo. 

2. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp và đề xuất điều chỉnh các nhiệm vụ, giải 

pháp cho phù hợp với tình hình thực tế; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Công an theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                               
- Chủ tịch, các PCT  UBND tỉnh; 

- MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;   

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VPUB: LĐVP, TCDNC, NN&TNMT, KT; 

- Lưu: VT, TCDNC(VA); 
  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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