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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 

của lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, 

trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2016 - 2021", năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số: 121/KH-UBND, ngày 26/05/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của 

lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình 

hình mới, giai đoạn 2016 - 2021" năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc xây 

dựng kế hoạch thực hiện năm 2021 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn có đủ năng lực thực hiện nhiệm 

vụ nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề về an ninh, trật 

tự (ANTT) ở cơ sở, trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), hướng dẫn các tổ chức quần chúng 

tham gia công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. 

 2. Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyên nghiệp vụ; trang bị phương tiện, vũ khí, 

công cụ hỗ trợ, điều kiện làm việc cần thiết cho lực lượng Công an xã. 

 3. Việc thực hiện nội dung của Đề án phải phù hợp với điều kiện, tình hình 

thực tế của địa bàn huyện Cao Lộc. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Công an huyện 

- Tiếp tục bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, 

nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong 

tình hình hiện nay. 

 - Xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách vững mạnh, là lực lượng 

nòng cốt khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội thông 

qua. 

 - Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, năng 

lực cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách. 

 - Rà soát các tiêu chuẩn, định mức công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện 

phục vụ công tác, trang phục Công an xã đề nghị Công an tỉnh trang cấp. 

- Tham mưu UBND huyện tổng kết việc thực hiện Đề án. 
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2. Phòng Nội vụ 

Phối hợp Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, Công an huyện kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã theo đúng quy 

định. 

Rà soát, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, chi trả trợ cấp một lần cho 

số Công an xã bán chuyên trách nghỉ việc. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì thẩm định, báo cáo đề xuất UBND huyện chi kinh phí phục vụ công tác 

bồi dưỡng, huấn luyện, mua sắm trang bị phương, tiện cho lực lượng Công an xã. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở Công an 

xã, thị trấn vào quy hoạch sử dụng đất chung của huyện theo Đề án bố trí Công an 

đảm nhiệm các chức danh công an xã. 

5. UBND các xã, thị trấn 

Đề xuất địa điểm quy hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở Công an xã, thị 

trấn. Tạo điều kiện về phòng làm việc, nơi ăn, nghỉ cho lực lượng Công an xã để 

thướng trực chiến đấu, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, giải quyết các vụ việc 

liên quan ANTT tại cơ sở và bảo quản tài liệu, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Xem xét hỗ 

trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc cần thiết để đảm bảo cho lực lượng 

Công an xã thực hiện nhiệm vụ. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các phòng, ban, ngành liên quan, UBND 

các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện (Qua công an huyện) trước ngày 05/12/2021 để tổng hợp. 

2. Giao Công an huyện chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế 

hoạch, đồng thời tham mưu tổng hợp kết quả thực hiện gửi về UBND huyện trước 

ngày 10/12/2021 để báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.  

 

Nơi nhận:                                                                      
- Phòng PV05-CAT;               

- Thường trực Huyện ủy;             

- Thường trực HĐND huyện;  

- Các phòng: NV, TCKH, TN&MT; 

- Công an huyện;                                 

- UBND các xã, thị trấn 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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