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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 11 tháng 05 năm 2022
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V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
số 83/KH-BCĐ ngày 04/4/2022 của
Ban Chỉ đạo PCTP TNXH và XDPT
TDBV ANTQ tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi :
- Phòng Nội vụ thành phố;
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố;
- Công an thành phố Vĩnh Yên;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BCĐ ngày 04/4/2022 của BCĐ phòng,
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
tỉnh Vĩnh Phúc về việc Sơ kết 05 năm công tác xây dựng Tổ liên gia tự quản,
giai đoạn 2017-2022 (Sao gửi kèm theo);
Để triển khai hiệu quả công tác Sơ kết trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ
đạo thành phố yêu cầu Công an thành phố (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ
đạo thành phố), Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND và UBND các xã,
phường triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Giao UBND các xã, phường:
- Bám sát các nội dụng hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh tại
Kế hoạch số 83/KH-BCĐ ngày 04/4/2022 chủ trì, phối hợp với Công an
thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm
công tác xây dựng Tổ liên gia tự quản, giai đoạn 2017-2022 đảm bảo thiết
thực, hiệu quả, có ý nghĩa, tránh hình thức; nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, công tác xây
dựng mô hình Tổ liên gia tự quản nói riêng. Qua đó, phát hiện và nêu gương
các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích trong công tác xây dựng, hoạt
động của Tổ liên gia tự quản đề nghị các cấp khen thưởng. Hoàn thành công
tác Sơ kết xong trước ngày 14/5/2022.
- Căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương lựa chọn hình thức sơ kết
phù hợp. Báo cáo kết quả công tác với Ban Chỉ đạo thành phố (Qua Đội Xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Công an thành phố) theo đề
cương gửi kèm theo tại Kế hoạch số 83/KH-BCĐ ngày 04/4/2022 của Ban
Chỉ đạo tỉnh trước ngày 15/5/2022.
2. Giao Công an thành phố (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo
thành phố)
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- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND
thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, bám sát các nội
dung hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo thành
phố, UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm công tác xây dựng Tổ
liên gia tự quản, giai đoạn 2017-2022 cấp thành phố (Có kế hoạch tổ chức
Hội nghị riêng). Hoàn thành công tác Sơ kết cấp thành phố xong trước ngày
15/6/2022.
- Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND thành phố xây dựng báo cáo sơ
kết 05 năm công tác xây dựng Tổ liên gia tự quản, giai đoạn 2017-2022 của
Ban Chỉ đạo thành phố phục vụ Hội nghị và gửi Ban Chỉ đạo tỉnh theo đề
cương gửi kèm theo trước ngày 15/6/2022.
- Chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ thành phố xem xét, lựa chọn các tập
thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Tổ liên gia tự quản, giai đoạn
2017-2022 trên địa bàn thành phố; tham mưu, đề xuất UBND thành phố
khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng theo chỉ tiêu
phân bổ tại Kế hoạch số 83/KH-BCĐ ngày 04/4/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo Kế
hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh.
3. Giao Phòng Nội vụ thành phố: Phối hợp Công an thành phố trong
công tác lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để đề nghị Ban Thi đua khen
thưởng thành phố xem xét, bình chọn các hình thức khen thưởng phù hợp
đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Tổ liên gia tự
quản, giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn thành phố.
4. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố: phối hợp với Công an
thành phố tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố, UBND thành phố triển
khai hiệu quả Kế hoạch số 83/KH-BCĐ ngày 04/4/2022 của Ban Chỉ đạo
tỉnh trên địa bàn thành phố.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực TU, HĐNDTP (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- CPVP;
- Các thành viên BCĐ thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu:VT, CATP.
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