
	

U'( BAN NTIAN DAN 	CQNG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM 

	

TINH KON TUM 	 Dc 1p - Tu' do - Hnh phüc 

S: 19(/2014/QD-UBND 	Kon Turn, ngày 2 — th6ng LOW nãm 2014 

QUYET D!NH 
Ve vic ban hành Be an nâng cao cht Ju'qng, Wu qua 

bão ve^ an ninh, trt t y 	Iu cüa 1c qng Cong  an xä trên dja bàn 
tnh Kon Turn giai doan 2014 - 2020. 

UY BAN NHAN DAN T!NH KON TUM 

Can cir Ludt T6 chirc HOi  ding nhân dan và U ban nhân dan ngây 26/11/2003; 

Can CII Pháp 1nh Cong an xâ ngày 21/11/2008; 

Can ci.r Nghj dnh so^ 73/2009/ND-CP ngày 07/9/2009 cUa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt thi hãnh mOt  so diêu cUa Pháp 1nh Cong an xà; 

Can dr Thông tu so^ 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 dia B6 Cong an quy 
djnh cu the mOt  sO diêu cüa Pháp 1nh Cong an xà và Nghj djnh sO 73/2009/ND-CP 
ngày 07/9/2009 cüa ChInh phU; Thông tu 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 cUa BO 
Cong an quy djnh ye tiêu chuân ,djnh rnirc trang bj cho Cong an xä; Thông tu sO 
15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 cüa B6 Cong an quy djnh vic diêu dng sy quan, 
ha, sy quan cOng an nhân dan dam nhim các chüc danh cOng an xà a các xà tr9ng 
diem, phirc tap ye an ninh, trt tsr; 

Can cCr Nghj quyt s6 35/2013/NQ-HDND ngày 12/12/2013 cüa Hi dng 
nhân dan tinh Khóa X, K' hop thu 7 "Vê vitc thông qua Dê an nâng cao chat krcng, 
hiu qua báo ve an ninh trt tu cta 1c 1ucng cong an xà trên dja bàn tinh Kon Turn 
giai don 2014 - 2020"; 

Xét de^ nghj cüa Cong an tinh tai T?i trInh s6 107/TTr-CAT-PV28 ngày 
16/01/2014, 

QUYET BNH: 

Dieu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay D8 an nâng cao cht hieing, hiu 
qua bão v8 an ninh trt tr cüa 1irc lucing cong an xà trên dja bàn tinh Kon Turn giai 
don 2014 - 2020. 

Biu 2. To^ chrc thuc hiên 

1. Giao Cong an tinh chü trI, p1ii hp vOi các sâ, ban, ngành, doàn the^ cüa 
tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thành phO to chic thrc hiGn theo quy djnh; tham 
muu, giüp U' ban nhân dan tinh theo dOi, kiêm tra, don Me vic thijc hin; djnh kS' 



so kt, tong kêt tInh hInh th'c hin De an. 

2. Các s&, ban, ngânh, doàn th cüa tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thành 
phô can cir vào chrc näng, nhim vu duçic giao xây dung chtwng trInh, kê hoach cu 
the tie thijc hin Dê an. 

Diu 3. Thu trtrng các sâ, ban, ngành tinh; Chü tjch Uy ban nhân clan các 
huyn, thânh phô chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành sau 10 ngày k6 tir ngày k./. 

Ncri nhân:  lel- 
	

TM. UY BAN NHAN DAN 
- Bo Cong an; 
- BO Ttr pháp; 
- ThuOng trirc Tinh üy; 
- Thr&ng trrc HDND tinh; 
- CH tjch, các Phó ChU tjch UBND tinh; 
- Nhu DiOu 3; 
- UBM1TQ VN tinh; 
- Doân Dai biêu QH tinh; 
- Ban Pháp ch - HDND tinh; TAND, VKSND tinh; 
- Chi ci1ic Van thu - Luu trCi tinh; 
- Thung trurc I-IDND huyn, thành phô; 
- Cong báo tinh; Dài PT-TH tinh; Cong thông tin din 
tCr; Báo Kon Turn; 
- Luu: VT-NC2. 

Nguyn Van Hung 
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U BAN NHAN  DAN 	CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 

	

T!NH KON TUM 	 Doe Ip - Tij do - Hnh pliuc 

DEAN 
Nâng cao cht luqng, hiu qua bão v^ an ninh, trt tir cüa hrc hrqng 

cong an xã trên dja bàn tinh Kon Turn giai don 2014 - 2020. 
(Ban hành kern theo Quyêt d/nh soOç/2014/QD-UBND ngàyJ-tháng/narn  2014 

cza Uy ban nhân dan tinh Kon Turn) 

Phan thir nht 
SV' CAN THIET XAY DUNG DI AN 

I. CAN CIII' PHAP LY 

- Pháp 1nh Cong an xA ngày 21/11/2008. 

- Nghj djnh s6 73/2009/ND-CP ngày 07/9/2009 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit thi hành mt so diêu cüa Pháp 1nh Cong an xâ. 

- Nghj djnh s6 62/2009/ND-CP ngày 27/7/2009 cüa ChInh phU quy djnh chi 
ti& và hi.râng dn thi hânh mt so diêu cüa Ludt Bào hiêm y tê. 

- Nghj djnh so^ 92/2009/ND-CP ngày 22/10/2009 cüa ChInh phü quy dinh v 
chi'rc danh, s6 hrçing, mOt  s6 chê dO,  chInh sách dôi vài can bO,  cong chrc ô xA, 
phung, thi trn và nhüng ngui hoat dng không chuyên trách a cap x. 

- Nghj djnh sO^ 29/2013/ND-CF ngày 08/4/2013 cüa ChInh phü sCra di, b 
sung mOt  so diêu cüa Nghj djnh so 92/2009/ND-CF ngày 22/10/2009 cüa ChInh phil 

- Quyt djnh s6 367/QD-TTg ngày 20/3/2009 cüa Thu tuâng ChInh phü ve ban 
hành kê hoach to chrc triên khai thi hành Pháp 1nh Cong an xà. 

- Quyt djnh S6 491/QD-TT ngày 16/4/2009 cüa Thu urâng ChInh phü v 
vic ban hành bO tiêu chi quôc gia ye nông thôn mài. 

- Thông tix lien tich  s6 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 cüa BO Y th 
và BO Tài chInh huàng dn thirc hin bâo hiêm y tê. 

- Thông ti.r s6 12/201 0/TT-BCA ngày 08/4/2010 cüa Bô tnxâng Bô Cong an 
quy djnh cu the mOt  so diêu cüa Pháp Inh Cong an xä và Nghj djnh sO 73/2009/ND-
CP ngày 07/9/2009 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mOt  so diêu cia Pháp 
1nh Cong an xà. 

- Thông tu So 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 cUa BO truang BO Cong an 
quy djnh vic diêu dOng  s5 quan, ha sy quan cong an nhân dan dam nhim các chirc 
danh cOng an xà a các xà trong diem, phirc tap  ye an ninh, trt tir. 

- Thông tu sO 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 cüa BO tri.rang BO COng an 
quy djnh ye tiêu chuân, djnh mrc trang bj cho Cong an xA. 

- Nghj quy& sO 03/2010/NQ-HDND ngày 05/4/2010 cüa HOi  dOng nhân dan 
tinh Kon Turn ye chrc danh, sO luçrng, rnOt so chê dO,  chInh sách dôi vâi can b6 :tr 



cong chCrc xâ, phurng, thj trAn và nhUng ngui hot dng không chuyên trách a cAp 
xa. 

- Nghj quy& s6 21/2012/NQ-HDND ngày 12/7/2012 cfia Hi dng nhân dan 
tinh Kon Turn ye bô sung so krçmg cong an xâ tinh Kon Turn. 

- Nghj quyt S6 35/2013fNQ-HDND ngày 12/12/2013 cüa HOi  dng nhân dan 
tinh Khóa X, KS' hQp tMr 7 "Vê vic thông qua Dé an nâng cao chat hxcing, hiu qua 
báo ve an ninh trt tr cUa lc krçng cOng an xâ trên dja bàn tinh Kon Turn giai don 
2014 - 2020 

II. THI)C TRNG LVC  LUNG CONG AN xA 
1. Ve^ t66  chüc cong an xã 

Thrc hin Pháp 1nh Cong an xâ và cac van bàn huàng dn thi hành, hin nay 
hrc lucmg cOng an xâ cüa tinh dang trng buâc d.rçic bô trI darn báo ye khung và sO 
krcrng phó truâng cong an xà, cOng an viên thu&ng trrc và cOng an viên theo quy 
djnh. Mt so xA trQng diem, phrc tp ye an ninh trt tr dA duqc bô trI cOng an chInh 
quy dam nhim chrc danh truâng, phó tru1ng cOng an xA và cOng an viên. 

Qua khão sat tInh dn thang 10/2013 cho thAy: 

1.1. Tri'&ng cong an x&: 

Tong s: 71 dng chi, trong do: 

- Trtthng cOng an xA là cong an chInh quy: 26 dng chi. 

- Tru&ng cOng an xA là Ong chirc cAp xA: 45 dng chi, ci;i th: 

• Dãng viên: 32 dng chi. 

• LS' lun chInh tn: So cAp 29 dng chi; trung cAp 16 dng chi. 

• TrInh dO h9c vAn: T& nghip ph6 thông 39 dng chi; trung hoc Co s& 06 
dôngchi. 

+ Trinh dO chuyen mOn nghip v11: Trung cAp cOng an xà 11 dng chi, con lii 
dâ qua tp huân nghip vi;i ti Cong an tinh. 

1.2. Phó trwáng cOng an x: 

- Tong s6: 149 dng chi, trong do: 

- PhO trix&ng cOng an là cOng an chInh quy: 06 dng chi. 

- Phó tri.râng cOng an là nhCng ngci hot dng không chuyên trách: 143 dng 
chi, ci;i the: 

• Dáng viên: 76 dng chi ; doàn viên 54 dng chi. 

• L lun chInh trj: So cAp 52 dng chi; trung cAp 04 dng chi. 

• TrInh dO h9c vAn: T& nghip trung hQc ph6 thông 79 dng chi; trung hoc Co S1 
57 dOng chi; tiêu hQc 07 dông chi. 

+ TrInh dO chuyen mOn nghip vu: Trung cAp cOng an xA 15 dng chi; cOn l?i 
dà qua huân luyn nghip vi;t tai  Cong an tinh và cap huyn.- 
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* Co 69 xã trQng diin, phic tgp v an ninh trot  tu, xã loci 1, xd loii 2 dã b6 
trI 02 phO trwàng cOng an xä, 11 xã bô trI 01 phó tru'óng cOng an xti. 

1.3. Cong an viên: 

Tong S6 738 d6ng chi, trong do: 

- Cong an viên là cong an chInh quy: 03 d6ng chi. 

- Cong an vien: 735 d6ng chi (trong do cO 50 dng chi cOng an viên thw&ng 
trrc tçzi x), ci the: 

• Dãng viên: 139 d6ng chi; doàn viên: 335 d6ng chi. 

• L lun chInh trj: Sc cp 23 d6ng chi. 

• TrInh dO h9c vAn: i6t nghip trung hQc ph6 thông 218 d6ng chi; trung hoc 
Co sâ 312 dông chi; tiêu hoc 205 dông chi. 

+ Trinh dO chuyên mon nghip vii: Dâ qua huAn luyn nghip vii cOng an xà ti 
tinh 293 dông chi. 

NhIn chung chAt krçing cüa hrc luvng cOng an xa con thAp, chua d?t  tiêu chuAn 
quy djnh, chua dáp üng &rçYc yêu câu nhim v11 trong tInh hInh mâi. DOi chiêu vâi 
các quy djnh hin hành thi thirc trng hrc 1uçng cOng an xà trén dja bàn tinh hin nay 
vl'ra thiêu, vra yeu so vâi yêu câu nhirn vii bâo v8 an ninh trt tr a co sâ. 

2. Ve thirc hin ch do^ chInh sách 

Tri.r&ng cOng an xà di.rçic hu&ng che dO tin li.rong cUa cong chirc cAp xà và ch 
dO bâo hiêm y tê, bão hiêm xä hOi theo quy djnh. PhO truâng cOng an xA hiring mrc 
phii cap can bO khong chuyên trách cap xâ bang h8 sO 1,0 rnirc h.rong tôi thiêu hin 
hành. Cong an viên thxng tr'rc ti xa huâng mCrc phii cap bang h8 so 0,9 rnic krong 
t6i thiu hien hành. Cong an viên tai  thôn, lang hu&ng mtrc phi cap bang h8 so 0,8 
rnirc hong tôi thiêu hin hành. 

MOt s6 dja phwing da trin khai chd do báo him y th cho pho tnrang cong an 
xà và cong an viên, nhu thành phô Kon Turn dA cap the bâo hiêm y tê cho 07 phó 
tnrâng cong an xâ.... Tuy nhiên vn cOn nhiêu dja phuong chua triên khai thrc hin 
hotc triên khai thrc hin chua day dü chê dO bâo hiêm y té dôi vâi 02 chirc danh nay 
theo quy dnh. 

3. W trang bj cho Iic luy'ng COng an xä 

3.1. V try so",  trang thit bj lam vic: 
Toàn tinh có 81 don vi cong an xâ, trong do có 04 don vi da có nhà lam vic 

riêng, 50 don vi có phOng làrn vic riêng, 27 don vi lam vic chung vài các ban, 
nganh khác cüa xâ. Din tIch bô trI cho các don vi cOng an xà &lam vic và UP 
nhân dan con chit hçp, chU yeu là nhà cap 4. 

Bàn gh6 lam vic, tü drng h6 so hu h& dA CU và khOng dU s6 hrcmg nen ãnh 
huâng lan den vic liiu trU ho so nghip vi và phic vi,i yêu câu cOng tác. 

3.2. Ve trang phuc: 

Nàm 2007 trâ v& tnthc, trang phuc cho lirc luçing cOng an xà duc cAp ttr 
nguOn kinh phi dja phi.rong. Trên CO SO kinh phi dirc cap, Cong an tinh dã trang b 
cho trirâng, phó tru&ng cOng an xä trong toàn tinh rnOi dOng chi 02 bO quân áo xuan g- 
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he, 01 mu mm, 01 b qun áo di mua, 01 dôi giày, 01 that lung. 

Tü nàm 2008 dn 2011, UBND tinh cAp kinh phi giao cho các huyn, thành 
phô chü trI mua sam, trang bj trang phitc cho lirc li.rcng cong an xã. Tuy nhiên, vic 
mua sam, trang bj cüa các dja phucrng cOn hn chê. 

Tr nàm 2012 và 2013 duçc trung trang h trq kinh phi, theo do UBND tinh 
phân bô tp trung cho Cong an tinh to chirc mua sam, trang bj trang phvc cho toàn b 
lrc luqng cong an xã trên dja bàn tinh theo quy djnh cUa B6 Cong an. 

3.3. V6 vu khI, cong cy h3 trY, phutrng tin: 

Ti'r ngun kinh phi dja phuang do UBND tinh cAp, tinh dn thai dim hin nay, 
mi dom vi cong an xà dà duçc Cong an tinh trang bj 05 cOng sô8, 02 den 04 gy cao 
su, 02 den pin, 02 roi din, 01 tü sat dung tài lieu, 01 b6 bàn ghe (bàn go, 04 ghe tra, 
chân sat). Ngoai ra, mOt  so xâ tr trang bj them phuang tin, cong Cu ho trq cho cong 
an xA nhu sung bàn dn cao su, hai cay, din thoi... 

Thrc td, s6 vu khi, cong cii ho^ trçi, pht.rcmg tin lam vic ducrc trang bj tcr 
ngun kinh phi dja phi.rang cho lc krçng cOng an xà trong thi gian qua là qua It và 
chua dam bão ye chat krqng, chüng loai... Han na, sau mOt  thai gian sir dung, mt 
so loai cong cu ho trq, phuang tin lam vic (roi din, din thoi, den pin...) dä bj ha 
hOng, không the khàc phiic. 

3.4. V kinh phi cho hogt d5ng cOng an xã: 

Hin tai, l?c krcing cOng an xã trong toàn tinh chua CO ngun kinh phi cap 
thung xuyên dê dam bão cho hot dng. Thy vào tirng thai diem và mc d6 quan 
tam cüa trng dja phuang, UBND các xâ có cap kinh phi hot dng cho cOng an xà 
nhung chixa dang ke. 

4. Cong tác dào to, bi durng, huAn 1uyn cho ltyc lu'qng cong an xã 

Th&i gian qua, tinh dà gt:ri 42 dng chi (lchông tInh COng an chInh quy) di dào 
t?o trInh M trung cap nghip vi cho truâng cOng an x, trong do: 16 dông chi dào tao 
tai tinh Gia Lai, 26 dOng chi dào tio ti TruOrng Van hóa 3 tinh Däk Làk. Hin tai  (bat 
dâu tr tháng 7/2013) cO 10 dong chi dang dixçrc gCri dào t?o  ti Trung tam huân luyn 
và bOi duOng nghip vu Cong an tinh Dàk Làk. 

Hang nàm, Cong an tinh dà th chic huAn luyn nghip vii cho tri.thng, phó 
truâng cOng an xâ và cOng an viên dir nguOn trong toàn tinh. Vâi nguOn kinh phi do 
B6 Cong an cap nên vic huân 1uyn nghip vi cho 1irc lung nay duqc Cong an tinh 
to chirc thrc hin nghiêm tüc, dam bào thi gian, chat hrng theo quy djnh. 

Vic tp huAn nghip vu cho hrc luqng cOng an viên a ca sâ bang ngun kinh 
phi cüa dja phuang do cOng an cap huyn dam nhn. Tuy nhiên, do dieu kin kinh 
phi chi.ra dam bão nên vic tp huân nghip vii cho hrc luçing nay a cci sa chixa duçic 
thung xuyen, lien tic... Ur do dan den mOt  sO cOng an viên khOng nàm vng chuyen 
mOn nghip vi, khá näng giãi quyêt cac vv vic vi phm pháp lut xây ra a ca sa con 
lung tüng. 

5. Ve^ hoyt Ong cila cong an xä 

Trong nhung nàm qua, ho?t dng cUa lrc luçng cOng an xA trong toàn tinh 
luOn barn sat quy djnh, qua do ca bàn dä thrc hin tot vai trO tham muu cho cap üy, 
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chInh quyn trong cong tác gitr gin an ninh trt tir, xay dirng phong trào toàn dan báo 
ye an ninh To quôc, xay dirng 1irc luqng cong an xA ngày càng vng manh.  Cong an 
xâ trong tinh dà chü trl, phôi ho p vâi các 1rc krçng có lien quan tO chic näm tinh 
hInh, chü dng phông ngla, phát hien,  dâu tranh chông các loai ti phrn và td nan xã 
hi; tham gia quãn l nhà nixâc ye an ninh trt tir a c sâ, lam nOng cot trong phong 
trào toàn dan bão ye an ninh To quôc, gop phân quan trQng trong viec bão ye an ninh 
trt tçr a dja bàn ca sâ, phiic vv kip thai các yeu câu phát triên kinh té - xA hOi  a dja 
phuGng. 

Tuy nhiên, do On nhUng han ch& bAt cap ve 0 chirc, biên ch& trInh dO van 
hóa, nghip v, trang thiêt b, kinh phi, cci s& vt chat và chê dO,  chInh sách cOn han 
chê nen dä ãnh huang den hieu qua cong tác cüa hrc lung cong an xã. 

Phan thfr hal 
MUC TIEU, YEU CAU, NO! DUNG NANG CAO 

CHAT LU'qNG, HIU QUA BAO VE AN NINH TR4T T' 
CUA LJ'C LUNG CONG AN xA 

I. MJC TIEU, YEU CAU 

1. Mic tiêu 

- Barn sat mic tiêu, nhiem vii dam bâo an ninh trt tir a cci sâ, dt duài si.r lãnh 
dao trirc tiêp, toàn then cüa cac cap üy dáng, sr chi dao,  diêu hành cüa chInh quyên 
dja phucing và huàng dn nghip vu cüa cong an cap huyen. Cap u' dâng, chInh 
quyên các cap can nhn thi:rc ditng dan, coi day là nhiem  vii vita có tInh chiên 1trçc 
lâu dài, vi'ra là yêu câu cap bach trong cong tác xây drng the trn an ninh nhân dan. 

- My dung dOi  ngQ cong an xà phãi phü ho p vâi djnh hisâng xây dung nguôn 
nhân hrc cho cor sâ, trang bj cho dOi  ngU cong an xà bàn 11th chInh trj vUng yang, 
trung thành tuyet  doi vài Dãng, To quôc; cO tinh than doàn kêt, vi nhân dan phiic vu; 
có trInh dO h9cvân theo yêu cau, duçxc dào tao  1 1un chInh trj, chuyen mOn, nghiep 
vi; cO thirc tO chirc k' lut, tr giác, dê cao tinh than trách nhiem, gän bó mt thiêt 
yàj nhân dan. 

- Dam bão ca so vt chAt, trang thit bj lam viec; thirc hiCn OR ch dO chInh 
sách; tang cixang cOng tác dào tao, huân luyen, bôi duOng dôi vOi lçrc hrqng cong an 
xä thäm dáp üng yéu câu trong cong tác xay dung và hoat dOng cüa hrc hrng cong 
an xä. 

2. Wu cu 

- Quán triet quan dirn, chü trixclng cüa Dãng, chInh sách, pháp lust  cüa Nhà 
nuOc ye bào ye an ninh chInh trj và gia gin trot tir an toàn xA hOi  là trách nhiem  cüa 
toàn dãng, toàn quân và toàn dan, trong do 1irc h.rcxng cOng an nhân dan là lirc krçing 
nOng cot; xây dirng lirc luçing cong an xà dap tyng các yêu cau trong tInh hInh mOi, 
dam bào an ninh chInh trj yà trt tr an toàn xà hOi tai cci sO, hoàn thành tot mi chirc 
nàng, nhiem vii duçic giao. 

- Dam báo phü hp vOi quy djnh cia Pháp lenh  Cong an xã và các quy djnh11 



cüa pháp 1ut có lien quan, diing vâi chü tn.rong, di.rng 1i, chInh sách cüa dâng v 
Iirc hxcing cong an xA trong chiên hrçic bão v6 an ninh quôc gia, gift gin trt tr an toàn 
xâ hi trong giai don each mang  hin nay vã nhung näm tiêp theo, nhm nâng cao 
hiu lirc, hiu qua quân 1 nhà nuàc ye an ninh chInh trj, tr.t tir an toàn xa hi và du 
tranh phông, chong tOi  phtm; kip thà'i ngãn chn các hành vi vi pharn pháp Iut ngay 
tr dja bàn co' sâ. 

- CAp üy dãng và chInh quyn các cAp có trách nhirn nâng cao chAt krcrng, 
hiu qua di ngü cong an xâ; Chu' trQng tuyên chçn, dào tao  can b, bô trI dü so 
luvng, darn bão chat ltxng, nhât là ye phâm chat chInh trj, nang lirc, phi.wng pháp và 
táe phong, lé lôi lam vic; sâu sat dja bàn, gân gui vOi nhân dan. Trong tuyên ch9n, 
bô trI, si:r ding cong an xà phái bâo dam tInh on djnh và tInh kê thra, phát triên, dáp 
irng yêu cau darn bão an ninh trot tii a co' s&. Trng buâc trang bj, thông nhâtdanh 
rnic trang thiêt bj, trang phiic, cong cu hÔ  trçY, phixcmg tin lam vic; thirc hin tot các 
chê ft chInh sách Cho lirc hxc'ng Cong an xâ trong toàn tinh. 

II. NO! DUNG 

1. Cüng Co, kin toàn h thong to chü'c 

1.1. Vtcc/uc cônganxä: 

- D6i vOi chtrc danh truang cOng an: Dn cu6i närn 2014, Cong an các huyn, 
thành phó tharn rn.ru Uy ban nhân dan cüng cap bô trI dü sO krçng trirang cong an xâ 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. Tirng buâc dua cong an chInh quy ye lam twang cong 
an xà a các xà trQng diem, phrc tap ye an ninh trot tir theo quy djnh tai Thông tu so 
15/201 0/TT-BCA ngày 24/5/2010 cüa BO trixâng BO Cong an. 

V A 	 A e s6 hrçing Phó twang Cng an xâ, Cong an viên thng trirc, Cong an viên a 
xä dirçic bô trI theo quy djnh tai  Nghj quyêt so 03/20I0fNQ-HDND ngày 05/4/2010 
cua HOi  d6ng nhân dan tinh Kon Turn ye chrc danh, so kr?ng, rnOt so chê dO,  chInh 
sách dôi v6i can bO,  cOng chüc xà, phi.r?ing, thj trãn và nhUng ngui hoat dng không 
chuyën trách a cap xâ và Nghj quyêt sO 21/2012/NQ-HDND ngày 12/7/2012 cUa HOi 
dOng nhân dan tinh Kon Turn ye bô sung so krcing cOng an x  tinh Kon Turn. 

Can ctr vao tInh hInh thire th và yeu cAu nhiêrn vu bão darn an ninh trat  ttr trên 
dja bàn tinh trong ttrng giai don, UBND tinh trInh HDND tinh bô sung so hxng cOng 
an xà Cho phü hcp quy djnh cüa pháp lust. 

1.2. V tiêu chudn tuyin chQn ngut1i ha fri vào cong an xã: 

Thirc hin theo Khoàn 1 Diu 5 Phap 1nh Cong an xà; Khoãn 1 Diu 4 Nghj 
djnh sO 73/2009/ND-CP ngày 07/9/2009 cüa ChInh phü; Diêu 14 Thông tu sO 
12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 cüa BO trtthng BO Cong an, hang näm, UBND cap 
huyn yà UBND cap xà phái có quy hoach, ké hoach tuyên ch9n, bO trI, scr dung cOng 
an xã, dam bâo On djnh, lâu dài dáp rng yeu câu dam bão an ninh trt tr, an toàn xâ 
hOi & dja bàn co' sa; uu tiên tuyên ch9n chiên sT phvc vi có thai hn trong cOng an 
nhân dan dà hoàn thânh nghTa vii trâ ye dja phuong tham gia 1rc ltrng cOng an xã. 
Trong qua trinh tuyên ch9n phãi darn bâo dan chü, cOng khai, rninh bach  theo dung 
tiCu chuân quy djnh. 

Tir nãm 2015 trâ di, các twang hp tuyn dung vâo cOng tac trong lirc krvng-
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cong an xA (khong tInh cOng an vien) phâi t6t nghip trung h9c ph6 thông hoc tirong 
ducmg tth len. Co kê hoach thay the dan so can b6 có trInh d thâp U den näm 2020 
tat ca trtrâng, phó trtrâng cong an xA có trInh d6 hoc An tOt nghip trung hoc phô 
thông hoc tuang duong tr& len. Cong an viên có trInh M hoc van tOt nghip tir trung 
hoc Ca sâ tr& len. 

Giárn d& Cong an tinh có trách nhim chi do tri.thng cOng an cAp huyn tham 
muu, giüp Chü tich  UBND cUng cap trong vic quy hoch, tuyên ch9n, bô trI, sr 
dicing cOng an xâ theo quy djnh. Quyet djnh diêu dng hoc üy quyên cho truâng 
cOng an cap huyn diêu dông cong an chInh quy dam nhim các chc danh cOng an 
xã sau khi có kiên thông nhât cüa UBND cap huyn. 

2. Ve^ ch d, chInh sách 

2.1. C/il d6 tin lucing, phy clp hang tháng, phy cdp thám niên và trcr clp khác 
dôi vái cong an xã: 

* Ve^ che^ dO tin 1ucng, phii cAp hang tháng: 

- Truâng cong an xã huâng cM dO tin hang cüa cOng chirc cAp xà theo quy 
djnh. 

- Ve ch8 dO phi cAp hang tháng phó truâng cOng an xa, cong an viên thu&ng 
trtrc, cOng an viên (a thôn, lang) thirc hin theo Nghj quyêt so 03/201 0/NQ-HDND 
này 05/4/2010 cUa HOi  dông nhân dan tinh Kon Turn ye chi.'rc danh, sO hrcing, mOt 
sO chê dO,  chInh sách dôi vài can bO,  cong chüc xã, phuang, thj trân và nhUng ngu1i 
hoat dng không chuyên trách i cap xâ và Nghj quyet so 21/201 2/NQ-HDND ngày 
12/7/2012 cüa HOi  dOng nhân dan tinh Kon Turn ye bô sung so krcing hrc lucing cong 
an xA tinh Kon Turn, cu the IA: 

+ Phó truäng cOng an xâ huô'ng phii cAp bang h s6 1,0 rnirc h.rcing ti thiu 
hin hành. 

+ Cong an viên thuang trirc hiRing phii cAp bang h8 s6 0,9 mi.rc krang ti thiu 
hin hành. 

+ Cong an viên (& thôn, lang) huang phv cAp bang h8 sO^ 0,8 rnrc hang ti 
thiêu hin hành. 

* V phi cAp thârn niên và trçY cap khác: 

TriRmg cong an xä có thi gian cOng tác tr dU 60 tháng trâ len duqc hiRing 
phii cap thâm niên mi närn bang 1% hang và phu cap hin hirang (Diêu 19 Phap 
1nh Cong an xä; Khoân 3 Diêu 7 Nghj djnh sO 73/2009/ND-CP ngày 07/9/2009 cüa 
ChInh phü). 

Tru&ng, phó truang cOng an xà, cOng an viên khi lam nhim vi thu&ng trirc 
sn sang chien dau tai  nhOng noi thuOc  dja bàn tr9ng diem, phirc tap  ye an ninh trat  tir 
dirc huâng trq cap mi ngày bang 0,05 lan cüa hang tOi thiêu chung. TriRing hop 
lam nhim vu cách xa nai Cu trü, khOng có diëu kin di, ye hang ngày thi duc ca 
quan ra quyêt djnh huy dng bO tri nai nghi, h trq phi.rang tin, chi phi di lai  hoc 
thanh toan tiên tàu xe mOt  lan di ye ;  phó truang cOng an xA, cOng an viên khi di cOng 
tác duçc huang ché dO nhu dOi vâi cOng chirc cap xã (Khoãn 4, 5 Diêu 7 Nghj dinhr 
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s6 73/2009/ND-CP ngày 07/9/2009 cüa ChInh phu). 

2.2. ChI d6 báo hkm xã hçäi và báo hiêm y tê.• 

- Truing cOng an xA duvc tham gia báo him xA hi và bão him y th theo quy 
dinh cUa Lust  Can b, cOng chirc; Nghj djnh so 92/2009/ND-CP ngày 22/10/2009 cüa 
ChInh phü quy dinh ye cht'rc danh, so luvng, mt so chê dO,  chInh sách doi vOi can 
bO, cOng cht'rc & xâ, phi.rng, thj trân và nhUng ngi.thi hot dng không chuyên trách & 
cap x. 

- PhO tru&ng cong an xâ, cong an viên thu&ng truc tai xä không thuOc  d6i 
trçmg tham gia bâo hiêm  xâ hOi  bat  buOc; dixçc tham gia bão hiêm y té theo quy djnh 
tai Nghj djnh so 62/2009/ND-CP ngày 27/7/2009 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt và 
huâng dn thi hành mOt  so diêu cUa Ludt Bâo hiêm y tê. 

- Cong an viên & thôn khong thuOc  di tung tham gia bão him xã hOi bat 
buOc; di.rçc tham gia bão hiêm y tC theo quy djnh tai Nghj djnh so 29/2013/ND-CP 
ngày 08/4/2013 cüa ChInh phU si'ra dôi, bô sung mOt  so diêu cUa Nghj djnh so 
92/2009/ND-CP ngày 22/10/2009 cUa ChInh phü. 

2.3. Che d6 kh6n2, chua bnh, 6m dau, tai nçn, bj thircing, bj chIt...: 

CAn cr Khoãn 6, 7, 8, 9 Diu 7 Nghj djnh s 73/2009/ND-CP ngày 07/9/2009 
cUa ChInh phü, thirc hin chê do khám, chCia bnh, ôm dau, tai  nan, bj thwng, bj 
ch&... nhixsau: 

- Tru&ng cong an xa, phó tru&ng cOng an xä và cOng an viên bj O^m dau trong 
thai gian cong tác duc khám, cha bnh tai các cor s& y tê và duc ho trV thanh toán 
tiên khám, cha bnh tir nguOn ngân sách dja phuang. 

Cong an tinh chü trI, phi hp vâi S& Y td, S& Tài chInh và các dn vi có lien 
quan tharn muu Chü tjch UBND tinh quy djnh mUc hO^ trçi cu the theo thâm quyên 
di.rçic giao. 

- Trtr&ng cong an xA, phó trir&ng cOng an xA và cong an viên bj tai nn trong 
khi lam nhim vi, trong khi tp trung dào t?o,  huân 1uyn, bOi dung chInh trj, pháp 
1ut, nghip v11 hoc trên du?mg di lam nhim vii, trên du&ng di, ye ni tp trung 
huân luyn, bOi duOng chInh trj, pháp 1ut, nghip vi theo quyêt djnh triu tp cUa 
cap Co thâm quyên thI &rc htr&ng các che dO nhir sau: 

+ Diiqc thanh toán chi phi y th trong qua trInh sor ciu, cap cru dn khi Mu trj 
On djnh thi.rng tat, xuât vin; 

+ Sau khi diu trj, dtxqc UBND xA giâi thiu di giám djnh khã nAng Lao dng 
tai hOi dong giám djnh y khoa theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Trung hçip ngu&i có tham gia báo him xA hOi  thI thirc hin trçi cap mOt ian 
hoc hang tháng theo quy djnh ccta pháp 1ut ye bAo hiem xa hOi.  Trung  h?p  ngui 
chua tham gia bAo hiem xA hOi  bj suy giAm khA nAng lao dng tr 5% tr& len thI dtrc 
hu&ng chê dO trq cap mOt  Ian, mirc trcr cap do BO COng an và BO Lao dOng - Thuang 
binh và XA hOi huàng dan, cu the: 

+ Ngtr&i bj tai nn lam khim khuy& mOt  hay nhiu bo phn co,  the hoc chtrc 
nAng, biêu hin di..rOi nhng dng tt khác nhau, lam suy giAm khã nAng ho?t dOng, _ 
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khin cho lao dng, hQc tap p nhiu khó khän thI duqc huing các che^ d6 uu dAi 
theo quy djnh cUa pháp 1ut dôi vOi ngui tan tat; 

+ Tru?ng hop bj ch&, k8 Ca cht trong thi gian diu trj 1n du, nu ngi.thi bj 
chét có tham gia bão hiêm xa hi thI thrc hin theo quy djnh cüa pháp lut ye bâo 
hiêm xd hOi; trung hop ngui bj chêt chua tham gia báo hiêm xff hi thI ngui chju 
trách nhim mai tang dirge nhn tiên mai tán bang 08 (tam) tháng hron tôi thiêu va 
gia dInh cüa ngui do dirge trq cap mt lan bang 05 (nAm) tháng lung tôi thiêu. 

- Lire krccng cOng an xâ bj thuang, hy sinh trong khi lam nhim vi hoc vi l 
do thi hãnh cOng vu, thrçic huô'ng các chê d, chinh sách theo quy djnh cüa pháp lut 
ye uu dAi ngui CO cong vài cách mng. 

Kinh phi chi trâ các che^ d6 trên hang näm do ngân sách dja phuong can di. 
D6i vâi nguii có tham gia bâo hiêm xâ hi thI do qu) bão hiêm xâ hOi  chi trá. 

2.4. C/il d6 trçl cá'p thói vic. 

- Twang cOng an xa thjc hin theo che^ d6 cong chüc cap xa và các van ban 
quy djnh ve lirc krcing cong an xâ hin hành. 

- Phó twang cOng an xâ, cOng an viên thx&ng trrc và cOng an viên có thiigian 
cOng tác lien t1c tr dü 15 näm trâ len nêu nghi vic vi 1 do chinh dáng (dirge cap CO 
thAm quyn quyt djnh) thI di.xcyc hu&ng trçi cap mt Ian, cir MOM näm cOng tác dirge 
tinh b&ng 1,5 tháng müc bInh quân phii cap hin hi.râng (theo quy djnh tai tai Khoãn 4 
Diu 7 Nghj djnh so-  73/2009/ND-CP ngày 07/9/2009 cüa Chinh phü). 

3. Tang ctrô'ng cong tác dào to, bi du'ô'ng, huAn Iuyn cho 1c lu'9ng cong 
an xã 

- V8 dào tao  trInh dO trung cAp nghip vu: Tip tVc  thirc hien chi.rang trInh 
khung dào t?o  trung cap chuyên ngành quãn l trt tir xA hOi a dja ban cor sa (ban 
hành kern theo Quyêt djnh so 746/2006/QD-BCA(X14) ngày 14/6/2006 cüa BO Cong 
an), Kê hoch so 871/KH-CAT(PX28) ngày 22/9/2006 cia Cong an tinh. 

Hang näm, Sâ NOi  vii chü trI, phi hop Cong an tinh, UBND các huyn, thành 
phO xây drng kê hoach dào tao,  bôi dung nâng cao trInh dO lijc krng cong an xâ 
(dam bão chat ch, sau khi dào tao dirge bô trI sr ding lãu dâi) dê xuât UBND tinh 
xem xét phê duyt phü hp vâi khá nang can dôi nguOn kinh phi dao tao cUa ngân 
sách tinh. 

- Ve^ cong tác huAn luyn, bi dung nghip vi hang näm: 

+ Hang näm, Cong an tinh tO^ chirc ma các lap huAn luyn nghip vii cho PhO 
truâng cong an xAvà cong an viên dir nguOn trong toàn tinh theo quy djnh cüa BO 
Cong an, bang nguOn kinh phi thung xuyên do BO Cong an cap. 

+ Cong an cap huyn t6 chrc tp huAn nghip vii cho Cong an viCn tai  dja 
phi.rang; rnOi dot tp huan tr 10 - 15 ngày, tr nguôn ngân sách tinh bO trI them vào 
dij toán hang näm cho UBND cap huyn, giao Cong an huyn thirc hin. 

4. Trang bi cho hrc ltrqng cong an xä 

Tao diu kin thun 1i cho lic luvng cong an xa thirc hin t& nhiOm vii gi 
,On an ninh, trot tir a ca s&. Trong nhng näm tài, can quan tam horn na vic trang bj 11- 
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ca sâ vat  chAt, trang thi& bj lam vic, trang pic, cong cu M trçY... dáp t'mg yêu cau 
nhim vu cong tác trong tInh hInh rnói. 

D8 th6ng nhAt v8 danh mvc,  chüng loai, chAt 1iu trang bj cho 1irc hrng Cong 
an xä, hang näm giao Cong an tinh xay dmg kê hoch, 1p dr trü Va to chirc trang bj 
thông nhât trong loan tinh. Ngoài ra, các don vi cong an xâ Co the dê xuât them kinh 
phi dja phucing dê tr trang bj theo nhu câu cong tác. 

4.1. V trangphyc, phi hiu và gidy cháng nhn cong an xd. 

Trang phiic Cong an xA và niên h?n  cAp phát trang phc Cong an xâ kinh phi 
thrc hin theo quy djnh tai  Diêu 6 và Dieu 8 Nghj djnh sO 73/2009/ND-CP ngày 
07/9/2009 cüa ChInh phü. Nguôn kinh phi do UBND tinh bO trI hang näm. Cong an 
tinh có trách nhim phôi hop vOi sâ tài chInh dtr trü kinh phi, triên khai thirc hin 
dam báo trang bj trang phc và cap giây chirng nhan  cho cong an xä theo dung quy 
djnh hin hành. 

4.2. V báo ddin trang b/ phuv'ng tiçn, try sà lam viçc kinh phi hogt d5ng cho 
cOng an xã: 

Thrc hin theo Khoãn 2 Diu 4 Thông ttx 43/2013/Yr-B CA ngày 15/10/2013 cu,  a 
BO tri.r&ng BO Cong an. UBND tinh trng buc bO trI kinh phi dê trang bj phwng tin 
lam vic, di 1ui, dam bâo cho cong an xä có noi lam vic riCng va phOng tam  gir hành 
chmnh. Tnràc mat, uu tiên các don vi cong an xâ chua có noi lam vic riêng, ye ca ban 
den näm 2015 dam bão 100% cong an xa dêu cO nhà hoc phOng lam vic riêng; den 
näm 2017 các don vi Cong an xa dêu có phOng tam giQ hành chInh riêng dáp crng yêu 
caii Cong tác; den näm 2020 hoàn thãnh tiêu chuân theo quy djnh. 

4.3. V trang bj vu khi, cOng cy h3 trcr: 

Can cr Khoãn 2 Diu 15 Pháp lnh Cong an xä; Nghj djnh so^ 73/2009/ND-CP 
ngày 07/9/2009 cüa ChInh phü; Diêu 16 Thông tix sO 12/2010/TT-BCA ngày 
08/4/2010; Khoãn 1 Diêu 4 Thông tu 43/2013/TT-BCA cüa BO truâng Bô Cong an. 
COng an tinh can cir vào tInh hInh thirc tê và yeu câu cong tác dam bâo an ninh, trat 
tir cüa dja phuang dê xuât BO Cong an trang bj vu khI, cOng ci hô  trcr phü hp cho 
hjc lirçng cong an xã trong toàn tinh, chu trách nhim chi do cong tác cap phát, 
quân l, si'r dung vu khi, cong ch trq cüa 1rc luvng cOng an xâ theo quy djnh. 
Ngoai ra, My vao tInh hInh thrc té cong tác dam bão an ninh trat tir và dc thu cüa 
trng dja ban co s, tinh h06  tror ngân sách dê trang bj them cong cu h6 trq phü hp cho 
cong an xä. 

4.4. V kinh phi hoçit dng cia cOng an xd: 

Theo phân cap, UBND các huyn, thanh pho^ chü dng, uu tiên can d6i b6 trI 
ngân sách cap huyn cho phü hqp, nhäm nâng Sao hiu qua hoat dng cüa lirc lucmg 
cong an xa trong cong tác quân 1 nha nuâc ye an ninh trat tir, dáp irng các yeu cau 
dam báo an ninh trat tir tai  dja phucing. Trueing hqp khO khan, báo cáo UBND tinh 
xem xét ho trq kinh phi theo quy djnh. 

UBND xa có trách nhim can d6i bo^ trI ngân sách xâ theo ,phân cAp; kt hçp 
nguOn thu tCr qu5 quOc phàng - an ninh... cüa dja phuong dé bO tri kinh phi hoat 
dng thung xuyên cho cong an xâ dung quy dinh tài chInh hin hành.ç 
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5. Thüc dy các mt cong tác darn bão an ninh, trt tir 0' dla  bàn xä 

5.1. Tang cufng, náng cao hiu lcc quán lj nhà ntró'c vd an ninh trt 4c: 

To^ chrc thirc hin nghiêm chü truong, pháp luat  nhà nixc ve cong tác dam báo 
an ninh trat tçr và thu&ng xuyen tO chirc s, tOng két dê rat kinh nghim và chân chinh 
nh&ng thiêu sOt hoac kiên nghj nh&ng van dê lien quan den cOng tác nay cho phü hçp 
vài chü truGng và din biên cüa tInh hInh. TrQng tam là thçrc hin nghiêm, Co hiu 
qua Ludt Cu trü; cOng tác quãn l xut cành, nhp cânh, doàn ra, doàn vào; quãn ! 
nhân khâu, h khâu, tam trü, tam yang; quãn 1 vU khI, vat  1iu nO, cOng cu h try, 
các ngành nghê kinh doanh có diêu kiin nhäm rn1ic dIch phOng ngra vi pham pháp 
luat, ngän chan tOi  phm có the xây ra a dja bàn xa. 

UBND cp huyn và xâ cn quan tam dào to và trang bj phuang tin cn thi& 
cho 1rc !ung lam Cong tác darn bão an ninh trat t%r & dja bàn xä. Chu' tjch UBND xà 
chi do cong tác phôi hqp gift cOng an xä vó'i các ban, ngãnh, 1rc 1un dja 
phwYng d6 thirc hin quãn 1 nhà nuOc ye an ninh trat tir; tO chtirc tuyên truyên, phô 
biên, giáo dc pháp luat; dam bão diêu kin can thiêt cho cong tác quãn l nhà nuâc 
ye an ninh trat tir a dja phiwng. 

5.2. Nâng cao hiu qua các bin pháp cong tác cOng an & d.ia bàn xã. 

Lirc 1ung cong an các cap tiêp tVc  trin khai ap dung dng bO các mat  cOng 
tác cOng an dà dugc quy djnh de dam bâo an ninh trat tir a dja bàn các xâ, tap  trung 
vào nhrng nOi  dung sau: 

- Lam t& cong tác nrn tInh hInh có lien quan dn an ninh trat tix a dja bàn các 
xA dê chU dng triên khai, ap dung các bin pháp phOng ngra, ngän chan và giãi 
quy& kjp thOri có hiu qua nhUng van dê phi.rc tp nOi len. 

- Tip tic di mài toàn din cong tác tuyen truyn, van  dng nhân dan tham 
gia phong trào toàn dan bâo ve an ninh TO quOc phü hqp vài tirng dla  bàn dan cu, ket 
hp chat ch vài các phong trào khác a dja phuGng. Chü trQng xây dirng, cUng co 
phong trào a vUng sau, vUng xa và dja bàn bien giOi; tOng ket nhân rng các mO hinh 
diên hIth tiên tiën, gu'ang ngui tOt, vic tOt, phát huy src rnnh cCua nhan dan trong 
cOng tác dam bão an ninh trat t. 

- Si'r dung dng bO các bin pháp nghip vu cüa lirc luvng cOng an de^ chU dng 
phát hin, ngän chan và dâu tranh vài hot dng xâm phm an ninh quOc gia, trat tur 
an toàn xà hOi a dja bàn xâ. 

5.3. Xáy dy'ng ca cM pho^i hp gii'a 4rc Iu'cing cOng an xã v&i các co' quan 
doàn the, ly'c lupng dan quân 4r v: 

- Tip tic thrc hin Nghj djnh s6 74/2010/ND-CP ngày 12/7/2010 cUa ChInh 
phU ye phOi hp ho?t dng giU'a lirc lung dan quân tir v8 vài lirc lu.rcmg cOng an xà, 
phuxng, thj trân trong cOng tác gia gin an ninh chInh trj, trat tur an toàn xã hi. 

- D.y mnh cong tác ph6i hçip theo tinh than N9 hi quyt lien tjch s 
01/2001/NQ-LT ngày 04/12/2001 gift Ban thux&ng true Doàn ChU tjch U' ban Trung 

%

uoiig MTTQ Vit Nam và B6 COng an ye day m?nh  phong trào toàn dan bão v6 an 
ninh TO quOc trong thai k' mâi tai dja bàn 



Phnthñba 
TO CHIC THVC HIN 

I. TIEN DQ THVC HItN 

De^ an bt dAu thrc hin tr ngày 01/01/2014 dn ngày 31/12/2020. 

Hang nm, UBND tinh to-  chc tng kt d dánh giá r1t kinh nghim vic thirc 
hinDêdn. 

Cu6i näm 2016 th chirc sci k& 03 nàm thirc hin De^ an de^ có djnh huàng phii 
hop vâi tInh hInh thirc tê ye nâng cao chat Iucing, hiu qua báo vd an ninh trt tij cüa 
hrc krcing cong an xâ trong các näm tiêp theo. 

Qiiy I näm 2021 tin hãnh tng kt D6 an. 

II. TO CHiXC THC HM  

1. Cong an tinh 

- Chu' trI, phi hcp vOi So Ni vi và các co quan lien quan chi do vic soan 
thao chucing trinh, nôi dung dao tao, huân luyên, bôi dirOng nghiêp vu cho cOng an 
xA; hang näm rd soát dê xuât cap có thâm quyên diêu chinh, bô sung xâ trQng diem 
phirc tap ye an ninh trt tir trên dja bàn tinh; can c vâo khung sO hxng phó truOng 
cOng an xà, cOng an viên và tInh hInh thrc tê cüa dja phxang, báo cáo Chü tjch 
UBND tinh trInh HDND tinh quyêt djnh cu the sO hxcing phó truOng cOng an xâ, cOng 
an viên trng xà; 

- Phi hçp vOi SO Ke^ hoach va Du tu, SO Tài chInh, UBND huyn, thânh ph 
1p dij trü kinh phi phiic viii cong tác dào tao,  huân 1uyn, bôi dung nghip vi cho 
cOng an xà; mua sam trang thiêt bj, phuang tin phiic vii cOng tác cüa cOng an xâ; vU 
khi, cOng ci h trçl, trang phic, phU hiu, giây chirng nhn cong an xâ; kinh phi tOng 
kêt khen thiiOng và chi khác báo cáo BO COng an, UBND tinh (qua SO Tài chInh, SO 
Kê hoach va Dâu tu) xem xét cap, ho^ trq hang nam theo khã näng can dOi ngân sách; 

- Tham muu UBND tinh báo cáo cci quan có thm quyn cho thU trixclng vic 
bO trI trixOng cOng an xä sang vi trI khác khi dua cOng an chInh quy ye thay the vi trI 
nay & nhng xä trQng diem, phcrc tap ye an ninh trt tir. 

- Chi do cOng an cp huyn tuyn chQn, b6 trI, dào t?o  nhân six, thirc hin 
chInh sách khác theo quy djnh cho cOng an xà; huOng dan, quãn l vic st:r di cing vu 
khI, cOng cu h trçl; 

- ChU trI, phi hqp vOi các sO, ban, ngành chtrc näng và dja phuang giâi quyt 
hoc dê xuât UBND tinh giâi quyet các khó khan, vuOng mac trong qua trInh thirc 
hin Dê an. Tham muu, giUp UBND tinh theo döi, hu&ng dan, dOn dôc, tong hp yjéc 
thrc hin Dé an. 

2. Ser Ni vu 

- ChU trI, phi hp vOi Cong an tinh htxOng dn UBND các huyn, thành ph 
ye quy trInh, thU tVc  bO nhim các chirc danh cOng an xâ; quy trInh, thU tiic dua li,rc 
hxcing cOng an chInh quy ye dam nhim các chrc danh cOng an xä tai các dja banj 
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tr9ng dim, phCrc tip vd an ninh trtt tii theo dung quy djnh và phü hcp vâi thijc t8 dja 
phrnng; 

- Chü trI, phi hçp vâi COng an tinh tham mixu UBND tinh xây dirng ka hoch 
dào tao,  bôi &rOng, bO trI sir ding các chrc danh cOng an xà. 

3. Sy' Tài chInli 

- Trén Co sâ de^ nghj cüa Cong an tinh, S& Ni vu, UBND các huyn, thành 
phô, So Tài chInh phôi hop SO Kê hoach và Dâu tu và các don vi lien quan rà soát, 
thng ho p tham muu UBND tinh MtrI kinh phi thirc hin Dê an hang näm cho phci 
hçp vOi khã nang can doi ngân sách tinh; 

- HuOng dn các don vi, UBND huyn, thành pho^ hip dir toán và quãn 1, sCr 
diving kinh phi theo dung Ludt Ngân sách Nhà nilOc và các quy djnh hin hành. 

4. SO Lao dng - Thuong binh va Xä hi 

Ph& hp vOi Cong an tinh htrOng dn vic thrc hin bão him xä hi, bâo 
hiêm y tê cho hrc hxng cong an xä theo quy djnh hin hành; các chê d, chInh sách 
Cho lire lung cong an xã khi gp tai nan,  thuong tat, hy sinh trong lUc thi hành nhim 
vi,i theo quy djnh. 

5. Các sO, ban, ngành khc 

Theo chtrc näng, nhim vii di.rçic giao chü dng phi ho vOi COng an tinh Va 
các co quan, dja phuong có lien quan triên khai thrc hin Dê an dam bào hiu qcia. 

6. UBND các huyn, thành ph 

- Chu'dng can d6i ngân sách cp huyn phü hcip M dam bão thirc hin ch6 d 
chInh sách, hoat dng Cho hrc lung cong an x theo phân cap quân 1' hin hành. 

- Trin khai các ni dung quãn 1' nhà nuOc di vOi cong an xã theo quy dlnh 
tai dja phuong. 

-,Chi dao, huOng dn UBND các xä nâng cao hon nra näng hrc quân l nhà 
nuOc ye an ninh trot  tir 0 dja bàn; day manh  cong tác cài each hành chInh; tang cuOng 
cong tác thanh tra, kiêm tra và xir 1 nhQng hành vi sách nhiu gay phiên ha Cho nhân 
dan; thc hin tot quy chê dan chü co sO, tao  diCu kin dê nhân dan tham gia cOng tác 
dam bäo an ninh, trt nr.I. 

TM. UY BAN NHAN DAN 

 

Nguy& Van hang 
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