
 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-BCĐ ngày 24/04/2021 của Ban chỉ đạo 138 

tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 204/KH-BCĐ, ngày 

20/5/2021 của Ban chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc về Thực hiện công tác chuyển hóa 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cao Lộc 

giai đoạn 2021 - 2025. Ban chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý 

của các cấp chính quyền nhằm huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả 

hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác chuyển hóa địa bàn xã, thị trấn trọng 

điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ 

nạn xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về trật tự, an toàn xã hội. Phát huy 

vai trò của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong công tác vận 

động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo trật 

tự, an toàn xã hội; góp phần đặt nền móng cho địa phương phấn đấu đạt các mục 

tiêu về kinh tế - văn hóa - xã hội… 

2. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của quần 

chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 

nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT ngay tại địa bàn cơ sở, tăng 

cường quản lý, giáo dục cảm hóa người vi phạm pháp luật. 

3. Triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế và 

làm giảm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; giải quyết các điểm, tụ điểm tệ nạn 

xã hội gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, không để phát sinh tội phạm và tệ 

nạn xã hội. Đảm bảo thực hiện hiệu quả, thành công các tiêu chí chuyển hóa do Bộ 

Công an quy định. 

4. Kịp thời phát hiện, lựa chọn khen thưởng, động viên những tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. 

UBND HUYỆN CAO LỘC 

BAN CHỈ ĐẠO 138 

 
Số:        /KH-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Cao Lộc, ngày       tháng 6 năm 2021 
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II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 

01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"; Kết luận 

số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 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 46-CT/TW, ngày 

22/6/2015 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới"; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 

09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị 

số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo 

an ninh, trật tự trong tình hình mới; các chiến lược chương trình quốc gia phòng, 

chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người…các văn bản 

chỉ đạo của Công an tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

và xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở. 

 Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn Cao Lộc lồng ghép nội dung lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn 

xã hội vào nội dung nghị quyết, chương trình hành động cụ thể năm 2021 để tổ 

chức thực hiện, coi đó là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm. 

Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa 

bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

cán bộ, công chức, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các thành viên Ban chỉ 

đạo 138 xã thực hiện. Chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn được 

chuyển hóa, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; quản 

lý chặt chẽ thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, đối tượng mắc tệ nạn 

xã hội tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. 

 2. Công tác kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở 

 Khảo sát, đánh giá toàn diện về chất lượng, năng lực, trình độ cán bộ, hiệu 

quả hoạt động của hệ thống chính trị ở địa bàn được lựa chọn chuyển hóa; trên cơ 

sở đó có biện pháp củng cố, kiện toàn cho phù hợp, đảm bảo vững mạnh để lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ ở cơ sở. 

 Xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

138 thị trấn Cao Lộc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong thực 

hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao trách nhiệm 

phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tệ 

nạn xã hội ở cơ sở. 
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 Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình 

độ, đảm bảo chế độ chính sách, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ và các điều 

kiện cho lực lượng Công an xã và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở đủ khả năng giải 

quyết các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn. Bố trí những cán bộ có 

trách nhiệm, năng lực công tác tốt để đảm nhiệm công tác đảm bảo ANTT tại các 

địa bàn được lựa chọn chuyển hóa. 

 3. Công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông báo rộng rãi về phương thức, 

thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới. Hướng 

dẫn nhân dân biện pháp tự phòng ngừa, tự bảo vệ, không để tội phạm lợi dụng; đề 

cao cảnh giác, phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi 

phạm pháp luật; tham gia đăng ký, cam kết thực hiện tốt công tác tự quản về lĩnh 

vực ANTT...Nội dung, hình thức tuyên truyền phải bám sát thực tiễn, thường 

xuyên đổi mới, linh động sáng tạo phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng, đảm 

bảo đạt hiệu quả tuyên truyền cao; phát huy hiệu quả của các phương tiện truyền 

thông tại cơ sở. 

 Quan tâm làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình "Tự phòng, 

tự quản, tự bảo vệ", mô hình liên kết và các hình thức tập hợp quần chúng tham gia 

bảo vệ ANTT; duy trì hiệu quả các mô hình đang thực hiện như "Hội Cựu chiến 

binh đảm bảo ANTT"; “Liên kết Phường – Thị trấn đảm bảo ANTT”…xây dựng và 

triển khai thực hiện mới ít nhất 01 mô hình hoạt động hiệu quả tại địa bàn thị trấn 

Cao Lộc. 

 Lực lượng Công an chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác 

tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp 

tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các 

hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội; quản lý, răn đe, giáo dục số đối tượng có nguy 

cơ cao phạm tội và mắc tệ nạn xã hội nhằm hạn chế tội phạm và vi phạm pháp luật 

trên địa bàn. 

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; quản lý chặt chẽ các cơ 

sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là các cơ sở cầm đồ, lưu trú, 

massage, karaoke, internet... Làm tốt công tác vận động, kiểm tra, thu hồi vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đẩy mạnh công tác rà soát, lập hồ sơ quản lý, giáo dục 

tại xã, thị trấn; hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. 

 4. Công tác đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm 

 Công an huyện chủ trì, phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá tính trọng điểm, 

phức tạp của địa bàn thị trấn Cao Lộc được lựa chọn chuyển hóa; phân tích nguyên 

nhân, điều kiện, các yếu tố tác động, từ đó tham mưu xây dựng chủ trương, giải 

pháp chuyển hóa hiệu quả. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình 



4 

 

 

 

hình địa bàn, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, không 

để phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Kịp thời phát hiện, điều tra xử lý quyết liệt 

các ổ nhóm, tụ điểm, các loại tội phạm mới, các vụ án nghiêm trọng gây bức xúc 

trong nhân dân. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm tại các địa bàn 

giáp ranh xã trọng điểm; xây dựng, thực hiện cơ chế phối hợp nhằm ngăn ngừa 

tình trạng phức tạp; có phương án duy trì, ổn định địa bàn không để xảy ra hiện 

tượng tái phức tạp sau khi đã chuyển hóa. 

 III. ĐỊA BÀN, THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN CHUYỂN HÓA 

 1. Địa bàn: Thị trấn Cao Lộc tổ chức Hội nghị chuyển hóa. 

 2. Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 30/7/2021. 

 3. Kinh phí thực hiện: Đề xuất kinh phí của Ban Chỉ đạo 138 huyện cấp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Ban chỉ đạo 138 thị trấn Cao Lộc xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo 

Công an thị trấn phối hợp với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 thị trấn thực 

hiện đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. 

 2. Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu giúp 

UBND huyện và Ban Chỉ đạo 138 huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện Kế hoạch này. Giao Công an huyện định kỳ tổng hợp dự thảo báo 

cáo kết quả gửi về Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Thường trực BCĐ 138 tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;                   Báo 

- Thường trực HĐND huyện;             cáo 

- Phòng PV05 - CAT; 

- CT, các PCT UBND huyện; (P/h chỉ đạo) 

- Thành viên BCĐ 138 huyện;  

- Công an huyện; Thực hiện 

- BCĐ 138 thị trấn Cao Lộc;  

- Lưu: VT, BCĐ.                             

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

         CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                   Nguyễn Duy Anh 
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