HOT BONG NHAN DAN
HUYN MINH LONG
S: 565/BC-HDND

CONG HOA XA HOT CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Ti' do - Hnh phñc
Minh Long, ngày 30 thcng 11 nam 2018

BAO CÁO
Kêt qua giám sat vic thii'c hin Be an To an ninh nhân dan theo
Quyêt djnh so 11/2010/QB-UBND ngày 12/5/2010 cila UBND tinh Quãng Ngãi
và Quyêt dnh sO 301/QD-UBND ngày 30/12/2011 cfla UBND tinh Quãng Ngãi
ye phê duyt, sii'a dOi, bô sung Be an ye To an ninh nhãn dan 0' thôn thuc xã,
to dan phO thuic thj trãn (no'i chu'a bô trI hi'c lu'çrng COng an chinh quy),
trên d!a bàn xã Thanh An, tit' ngày 01/01/2016-30/9/2018

Tkxc hin Nghi. quyêt sO 30/NQ-HDND ngày 18 tháng 7 näm 2017 cila
HDND huyn "ye Chu'o'ng trmnh gtám sat näm 2018 caa RDND huyn Minh Long
Khóa k7, nhim k,j) 2016-2021 "; Quyêt djnh so 532/QD-HDND ngày 08/10/2018
cüa Thu'O'ng true FIDND huyn ye viêc thành 1p Doàn giám sat ciia Ban Pháp chê
HDND huyn, giám sat vic thrc hin Dê an To an ninh nhân dan theo QuyOt djnh
sO 1 1/2010/QD-UBND ngày 12/5/2010 ciia UBND tinh Quâng Ngâi và Quyêt dnh
sO 301/QD-UBND ngày 30/12/2011 cüa UBND tinh Quâng Ngäi vO phé duyt, s'a
dôi, bô sung Dê an ye To an ninh nhân dan 0' thôn thuc xä to dan phô thuc thi
trân (not chu'a bô tn lc lu'Q'ng Cong an chInh cjuy,,), trên dia bàn xã Thanh An; Ban
Pháp chê HDND huyn CO kiên dánh giá nhu' sau:
I. Kt qua trin khai, thu'c hi.n B an TO an ninh nhân dân(ANND):
1. Cong tác lãnh dao, clii dao xây du'ng và to chiI'c thçi'c hin Quyt djnh
so 11/2010/QB-UBND ngày 12/5/2010 vã Quyêt dlnh so 301/QB-UBND ngày
30/12/2011 ella UBND tinh Quãng Ngäi, tir ngày 01/01/2016-30/9/2018, cii tliê:
1.1. Cong tàc xây diing và ban hành van bàn:
Can cir Quyêt dnh s 11/2010/QD-UBND và Quyêt dnh s 301/QD-UBND
ella UBND tinh Quàng Ngäi, UBND xã d ban hành Kë hoach so 25/KH-UBND,
ngày 29/8/20 10 vO vic tO chllc triën khai, thu'c hin De an To ANND trën da bàn
xã và Cong van so 425/UBND, ngày 15/7/20 12 ye vic kin toàn To ANIND.
1.2. TO chll'c triên khai quan trit cãc van ban trên, Quyt djnh s
11/2010/QB-UBND và QuyCt djnh so 301/QB-UBND cila UBND tinh Quãng
Ngãi:
Tir ngày 01/01/2016-30/9/2018, UBND xä dãchi do Cong an xä xãy dirng
k hoch phôi hç'p vó'i các ban, ngành lien quan tO chll'c 02 dçt trien kkiai quán
trit, tuyën truyên den can b, dàng viên và Nhân dan 14 thôn ti nhà van hóa các
thOn ni dung Kê hoch sO 25/KH-UBND, Cong van so 425/UBND ella UBND xã
và QuyOt dnh so 1 1/2010/QD-UBND, QuyOt dinh so 301/QD-UBND ella UBNI)
tinh Quang Ngai, có 1.202 lu'ç't ngu'ri tham dci.
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2. Cong tác lãnh do, chi do to chirc trin khai thii'c hin:
2.1. Cong tác tham mu'u Chñ tch UBND xä ban hành Quyt djnh thãnh
1p T ANND vã hang nm ciing cO, kiên toàn TO ANND:
- Näm 2010, trên dia bàn xà thành lap 14 16 ANND/14 thôn vó, i 56 thành
viên (14 To tru'&ng, 14 TO phó Va 28 tliành viên). môi 16 AD có 04thành viên
(Ta tru'&ng là Cong an viên.thânh viën cOa 14 tO duçc UBND xä co câu darn bOo
theo quy dnh cüa D On To ANND phé duyt kern theo Quyêt djnh sO 11 cia
UBND tinh QuOng Ngai. ChO tjch UBND xã ban hOnh quyet djnh thành lap 14 To
AN3\D, cong nhn cOc chi'c danh 16 tru'O'ng, To phó và cOc to viên cUa To AND
trên dia bàn xã dam báo theo dOng quy djnh.
- NOm 2012. Ban Cong an xã rO soOt TO ANND dO tham mu'u cho UBND xa
ban hành quyet dnh cOng cô, kin toOn 10i 14 TO AND (04 than!? vien ciia mOi tO
u là NhOn dOn) dOrn bOo theo guy dnh tai KhoOn 1 DiOu 1 QuyOt dnh 301 cOa
UBND tinh QuOng Ngai.
- NOm 2015, UBND xã dä lam thO tuc b nhiêm lai vO ban hOnh Quyt dinh
kin toOn 14 To AD theo dOng guy dlnh cOa DO On (01 nliin ) hoqt dng cOa
TO ANND là 05 nOni).
2.2. V thi'c hin chiI'c nàng, nhiêrn vu, quyn hn cOa T ANND:
- Tr ngay thOnh 1p dOn nay T ANND dä thuc hin tot chOc nOng là ltrc
lu'cng nOng cot bOo v an ninE trât tx (ANTI) ti cOc thOn, tO chOc hu'O'ng dn hot
dOng cOc to tr quOn ye ANTT; phôi hyp vói các tO chrc quân thOng khác cOng
tham gia bOo v ANTI.
- Trong khi thi hOnh nhim vi, cOc thành viOn T ANND du deo bang vOi
do in dOng thu mOu yang "T ANND" dOng theo quy djnh cOa ngOnh COng an.
- Qua cOng tOc giOrn sat thxc t a co s, các T AND lam vic theo nguyen
tOc tp the lanE do, cO nhOn phu trOch. To truOng chu trOch nhiêm quOn l, tO
chO'c va diOu .hành mci hot dng cOa tO; dnh k báo cáo tinh hlnh, kOt quO thrc
hiên nhirn vu cOa tO len BI thu chi bO, Tru'O'ng thOn và Trung Cong an xã.
- Trong nhung nOm qua. du'ó'i si lanh do cOa UBND xä, các T ANJ\D
thôn dà tIch ci'c thrc hin tot cOc chrc náng, nhirn vu Va nguyen tOc lam vic gop
phân giu' vO'ng an ninh, trât tu trén dia bàn.
2. 3. Kêt

qua

hot dng cilia T ANND:

- Tr ngày 01/0 1/2 016-30/9/2018 cOc T ANND dä phói hp vO'i các doàn
the thôn to chO'c 126 luot tuyOn truyOn, vn dng NOn dOn trong thOn chip hành
chO tru'Gng, chInh sOch cilia DOng, phOp 1ut cOa Nhà nuó'c và cOc ni quy bOo ye an
ninh trät tu 0' dia phu'o'ng; vn dng, hu'Ong dn 35 luot NOn dOn chip hành cOc quy
dnh cOa pháp lut vO quOn I cu trO, quOn l vO khI - vat lieu n, phOng chOy, chO'a
chay, trt tir cOng cOng, v sinh mOi tru'O'ng, trat tr an toàn giao thong, phOng
chOng cOc t nan xã hi và th'c hin cOc quy djnh khOc v dOm bOo an ninh trât tu'
cung cOp 20 thOng tin cO giO trj ye an ninh chInh tn và trât tu an toOn xä hi cho
l'c Iu'ng COng an xã và COng an huyên; phOi hp vói lc lu''ng COng an xa và
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cac to chc mat trân, doàn th tharn gia hoà giãi kp thai 11 vi viêc mâu thun,
tranh chap dat dai trén da bàn xã; thii'c hin cuc vn dng toàn dan giao nop vu
khI. vat lieu no, d thu giu 02 khâu sOng (01 khdu sOng na, 01 khOu sOng tt' d chO
bn ho'i con) va 04 bô binh kInh diên de bat cá.
- Dnh k mi tháng, da s các To AND hpp mt 1n d dánh giá nhüng
nhiCm vu thuc hiên tiong thang va dê ia nhiêm vu thang tol (ti uvng hop dOt xuOt
có the tniu tp h99 bOt thu'Ong); thành phân dr hop là các thành viên cOa T
ANND, cap Oy chi b, Tru'O'ng thôn, Ban cong tác mat trn và Cong an viên. Hang
qu, Cong an xà to chO'c hop nhäm dánh giá chung tInh hInh hoat dông cOa 14 T
ANND và de ra nhim v qu tói; thành phân dx hop là Ban Cong an xa, COng an
viën, các thành viên cOa 14 TO ANIND và mà'i länh dao Dàng Oy, UBND xä tham
dr vã phát biêu chi dao.
2.4. Quan h cong the ella T ANND:
- Dôi vO'i cap lly, chInh quyn xa và Ban Cong an xã: T AND chiu s
lãnh dao diêu hânh dOa Dáng Oy, UBND xã, chu sr chi dao chuyên mOn ye ANTT
cOa Ban COng an xã.
- Di vO'i cp lly, chInh quyn thOn: T ANND chu sr chi dO trrc tip dOa
cap uy Chi b, TruO'ng thôn.
- Di vó'i các to chllc qun chOng trên dja bàn thOn: T AND phi hop vi
Chi doàn Thanh niOn, Chi hi phi.i nO, Chi hi nOng dan, Chi hôi cu'u chin bjnh
thOn cOng thrc hin nhim vi dam bão ANTT trên da bàn xä.
- TO ANND luôn pMi hop chat chë vOl cap Oy, chInh quyn, mat tran và
doàn the o thôn trong vic tuyën truyên, van dng Nhân dan chap hành chO truong.
chInh sách ella Dàng, phap luat ella Nhà nuó'c, tharn gia hOa giài các vu viêc 6 thOn
thânh cOng, gop phân lam on djnh tInh hInh an ninh trat tr tai co sO.
2.5. Chê do, chInh sách Va ngun kinh phi thii'c hin B an:
- Ch d, chInh sách duc thxc hin darn bào theo quy djnh tai Quyt dinh

s6 1 1/2010/QD-UBND và Quyet dnh sO 301/QD-UBND ella UBND tinh Quang
Ngai.
- NguOn kinh phi: Ngan sách dja phuong bO trI dO ché d theo quy dnh vó'i
tng kinh phi thixc hin trong 03 näm (2016-2018,) Ia 504.000.000d
(168.000. 000d/56 thOnh v!On/nOm).
- Qua giám sat, Doàn giám sat nhan thay trong 03 nàrn UBND xa da thuc
hiên chi dOng và dO theo chê dO, ci the:
± Chi cho thành viên T ANND tuân tra, canh gác ban dêrn: 403 .200.000d,
± Chi van phOng phârn và hop giao ban: 33.600.000d,
+ Chi mua cong cii h tr' cho thành vien: 67.200.000d.
2.6. Länh dto, chi dto cong tác phOi hyp gi&a UBND xä vOi
UBMTTQVN và các hi doàn the ella xã trong qua trInh thtrc hin Dê an:

Trong qua trinh thic hin Dê an, lãnh do UBND xã luOn quan tarn lãnh
dao, chi dao cong tác phôi h'p gi2'a UBND vó'i UBMTTQVN và các hi doàn the
c1a xã nharn cüng co, phát triên vO'ng rnanh lLrc Iucrng lam cong the giti gin an ninh
trt tr, thüc dày phong trào toàn dan bão v an ninh To quôc phát triên vng chc
trën dia bàn xà.
2.7. Viêc tO chTrc so' kêt, tOng kt dánh giá hoit ding ella To ANND:
Qua cOng tác giám sat ti UBND xã, hang närn Ban COng an xã CO tham
mu'u cho lãnh do Dáng Oy. UBND xà tO chi5'c Hi nghi. tong kët dánh giá tInh hInh
hot dng ella To ANND trong närn và dê ra phu'ong hu'o'ng, nhim vii cho näm
tiêp theo.
III. Nhãn xét, dánh giá ella Boan giám sat:
Qua kháo sat thrc té tai 02 To AND thOn GO Rc. DOng Rinh: nghiên dll'u
báo cáo sO 99/BC-UBND. ngày 25/10/2018 cOa UBND xà Thanh An vO ket qua
trin khai, thrc hin DO an TO an ninh nhân dan trOn da bàn xa Thanh An, tO ngày
01/01/2016-30/9/2018 va giám sat trirc tiOp ti UBND xã, Doàn giám sat có nhn
xOt nhu' sau:
1. U'u diem:
- Du'O'i sr lanh do dOa Dáng lly, sr quán l diu hành ella UBND xii, sr chi
dao ella BI thu chi b, Tru'Ong thôn và Ban cOng the rnt trnthOn, sir phOi h'p
chat chO ella các ban, ngành, doàn the và su' tharn gia dlla các tO chllc quân chllng
nhân dan nr quàn, tr phOng trOn dja bàn xii, trong dO CO To AMNI) dii gop phân
tich eirc trong vie tharn gia gill gin an ninh chInh td, trt tix an toàn xii hOi, thOc
dày phát triOn kinh tO - xii hi dlla da phu'o'ng.
- Nhin chung, các To ANND tll ngày thành 1p dn nay dii co bàn thrc hin
tOt các ehll'c näng, nhiêm vi theo quy dinh, gOp phán gill' vll'ng an ninh, trt tr trOn
dia ban, hoat dong co nO nOp, co tinh than trach nhiOrn voi cong viêc tham gia glal
quyOt nhiêu vi vic ti co sO', khong dO xáy ra diOm nóng, phll'c tap, bat ngO' vO
ANTT. To chll'c tOt tuyOn truyOn cuc vn dng toàn dan giao np vti khI, vt 1iu
nO, dii thu gill' 02 khâu sOng và 04 b binh kInh din dO bt cá.
- Ch d kinh phi phàn b cho các T ANIND kip thi, darn bào theo quy
djnh.
2. Tn ti, hn c1i và nguyen nhân:
- Trong cOng táe tun tra, kim soát dia bàn, cO môt s thành viOn TO ANND
thu'c hiên cO lllc chu'a thu'O'ng xuyOn, viëc nam thông tin các vi vic dOi lllc chua
kip thai; tinh thin, trách nhiêm ella môt so thành viOn TO ANND chua eao nOn
hot dng cO lllc thiOu hiu qua, môt sO thành viOn ella môt so thOn di lam an xa do
chu'a có viêc lam On djnh, dà anh hu'O'ng phin nào den chat luçng hoat dng ella TO
ANND.
- Vic trang bj cOng ci h trp' cho TO ANIND dOi lllc chu'a Rip thai.
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- Vào các dip tong kêt hng näm, UBND xã chu'a to chic phân ba1 chat
1u''ng boat dng cüa 14 To ANND và chu'a xdt khen thu'O'ng các tp the, cá nhân cO
thành tIch xuât sac; n-it sO TO ANND sinh boat di. nh k' chu'a darn bão theo quy
dnh (02 thdng sinh hoçit 01 lan,,), ni dung sinh hoat cbu'a phong phü.
- Tr ngày 01/01/2016-30/9/2018, Ban Cong an xa chu'a tham muu cbo
UBND xã tO chñc md lOp bôi du'O'ng nghip vi cho các thânh viOn TO ANND mdi
duoc kin toàn näm 2015. TrInh d van boa và näng 1rc c11a mt so tbành viCn TO
ANND cOn ban the, cOng tác quàn 1 diêu hànb ca rnt so To truOng cO lOc chu'a
1mb boat.
- Kinh phI boat dng cia các TO AND cOn han chê.
III. Mt si d xut, kin nghj cilia Boàn giám sat:
1. Di vó'i UBND xã:
- Tang cuàng cOng tác lath dao. chi dao dôi vOl các tbànbviCn TO ANND
pbái thuOng xuyên tuân tra, kim soát dja bàn dixç'c phân cOng nhäm kp thai phát
hin các boat dng gay mat ANTT dC ngan chn. Tiëp tic cüng cO, kin toàn the
To ANND có thành viên di lam an xa nhäm darn bào chat 1u'ng, hiu qua hoat
dng cilia các tO theo dung quy dtnh.
- Hang nàrn, cn trang bj dy dO, kjp thai cac cOng c h trç cho cac T
ANND trên dja bàn xã theo quy dnh hin hành.
- Vào các djp tOng kt hng näm, UBND xã phái t chilrc phân loai chit
luong hoat dong cilia các To ANND và xét khen thuO'ng bãc tp the, cá nhân có
thành tIch that six xuât sac, tao dng 1xc cho các thành viên phân dâu hoàn thànb
tOt nhirn vi duçc giao.
- Chi dao Ban Cong an xä:
± Thu'a'ng xuyën tbeo dOi, don dc các T ANND t chOc sinh boat dinh k3'
darn báo theo quy dnh và nâng cao chat lu'cing sinh hoat.
+ Xây di'ng k hoach d nghi. Dáng dy, UBND xà d th chOc bi duOng
nghitp v cho các thành viên TO ANND de nang cao nang bye và trinb d chuyên
mOn.
2. Bi vó'i Cong an huyn:
Trong thO'i gian tO'i, tip tic phi hp vi UBND xä lãnh dao, chi dao COng
an các xä rà soát sO thành viên cOa các TO AND trén dia bàn các xa di lam an xa
dO nan tinh hInh vàcbi dao COng an xä tharn mon kip thai cho Chili tch UBND xa
kin toàn, cOng cO to chOc TO AN1\TD theo dOng quy dinh nharn darn bão, nang
hiu qua boat dng cua các TO ANND.
3. Bôi vói UBND huyn:
Kin nghi, UBND tinh xern xOt b sung kinh phi hoat dng cho TO ANND
nhãrn tao diOu kiên cbo the TO ANIND boat dông cO hiu qua hon.

5

Trén dày là báo cáo kt qua giám sat vic thrc hin D an T an ninh nhãn
dan theo Quyêt dnh so 11/2010/QD-UBND ngày 12/5/2010 cüa UBND tinh
Quáng Ngai và Quyêt djnh so 301/QD-UBND ngày 30/12/2011 cia UBND tinh
Quáng Ngai v phë duyt, sia dôi, bô sung Dê an ye To an ninh nhân dan ô, thôn
thuc xà. to dan phô thuc th trân (no'i chuv bO tn' 7t'c hcç,ng Cong an chInh quy).
trên dia bàn .xã Thanh An, tü' ngày 01/01/2016-30/9/2018 cüa Ban Pháp chë
HDND huyn. KInh trInh Thuàng tr'rc HDND huvên xem xét, chi dçio./.
I\To'i u/ian:
- TT Huyën üy (Báo cáo):
- TT HDND. UBND huyën;
- Thánh viên Doán OS Ban Pháp chê HDND huyn;
- UBKT I-Iuyên Uy (Báo cáo);
- UBMTTVN huyen;
- UBND xá Thanh An;
- VP HDND- UBND huyên;
- Luu VT.

TM. BAN PHAP CHE
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