
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH 

 

Số: 2777/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thị xã Kỳ Anh, ngày 29 tháng 6 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Kỳ Anh 

(gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 thị xã) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh 

Tổ quốc trong tình hình mới”; 

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định 

hướng đến năm 2030; Chương trình phối hợp số 09/CTr-MTTQTW-BCA ngày 

01/8/2013 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

với Bộ Công an; 

Căn cứ Công văn số 4488/BCĐ ngày 14/11/2013 của Ban Chỉ đạo thực hiện 

phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; 

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Công an thị xã, sau khi có ý kiến thống 

nhất của các cơ quan liên quan. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Kỳ Anh, gồm các thành 

viên có tên sau đây: 

I. Trưởng ban 

Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

II. Phó trưởng ban 

1. Ông Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an thị xã - Phó Trưởng ban thường trực; 

2. Bà Nguyễn Thị Phương Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã - Phó Trưởng 

ban; 

3. Ông Nguyễn Hồng Cương, Trưởng phòng LĐTB và XH - Phó Trưởng ban; 

4. Ông Nguyễn Quốc Trị, Giám đốc Trung tâm y tế - Phó Trưởng ban; 
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III. Các thành viên 

1. Ông Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự thị xã; 

2. Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó chỉ huy trưởng BCH Đồn Biên phòng Cảng 

Vũng Áng - Sơn Dương; 

3. Ông Ngô Đức Trí, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Đèo Ngang; 

4. Ông Nguyễn Đình Hoàng, Phó trưởng Công an thị xã; 

5. Ông Nguyễn Duy Linh, Phó trưởng Công an thị xã; 

6. Ông Hoàng Xuân Thủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã; 

7. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chánh án Toà án nhân dân thị xã; 

8. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam, Chánh Văn phòng HĐND và UBND; 

9. Ông Nguyễn Văn Giáp, Trưởng phòng Nội vụ; 

10. Ông Nguyễn Hữu Khiếu, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý đô 

thị và Kinh tế; 

11. Ông Phan Văn Quang, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch; 

12. Ông Cao Đức Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vũng Áng; 

13. Bà Đoàn Thị Mỹ, Trưởng phòng Văn hoá Thông tin; 

14. Bà Võ Thị Như Long, Trưởng phòng Tư pháp; 

15. Ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

16. Ông Nguyễn Hồng Chúng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông; 

17. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

18. Ông Lê Thanh Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã;  

19. Bà Trần Thị Thanh Hoa, Bí thư Thị đoàn; 

20. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội liên hiệp phụ nữ thị 

xã;  

21. Ông Võ Văn Huyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã;  

22. Ông Dương Tri, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã;  

23. Bà Hà Thị Lam, Phụ trách Liên đoàn lao động thị xã. 

Trưởng ban, các Phó trưởng ban Ban chỉ đạo 138 thị xã được sử dụng con dấu 

của cơ quan mình công tác để thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. 

Điều 2. Ban chỉ đạo 138 thị xã nhiệm vụ: 

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. 

- Hằng năm xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị thực hiện nội dung phòng, 

chống tội phạm, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội và xây dựng 
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phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn thị xã đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị mình và nhiệm vụ do Ban chỉ đạo phân công, có trách nhiệm phối hợp chỉ 

đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện các chủ trương, chính sách liên 

quan đến công tác phòng, chống tội phạm và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị xã có hiệu quả; 

- Định kỳ giao ban, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện nội dung, 

chương trình kế hoạch đặt ra về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và 

thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, Ban 

chỉ đạo thị xã và UBND thị xã theo quy định. 

Điều 3. Giao các cơ quan sau đây làm Thường trực Ban chỉ đạo 138 thị xã: 

1. Công an thị xã làm cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo về phòng chống tội 

phạm và ma tuý, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng trong quá trình hoạt động; 

phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã trong thực hiện phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã làm cơ quan Thường trực về công tác thực 

hiện, phát động phong trào vì an ninh Tổ quốc; được sử dụng con dấu và tài khoản 

riêng trong quá trình hoạt động. 

3.Trung tâm Y tế thị xã làm văn phòng thường trực phòng chống HIV/AIDS, 

công tác hỗ trợ, điều trị, cai nghiện phục hồi; được sử dụng con dấu và tài khoản 

riêng trong quá trình hoạt động. 

4. Phòng Lao động thương binh và Xã hội thị xã làm Văn phòng thường trực 

phòng chống tệ nạn xã hội, công tác quản lý người nghiện, hỗ trợ nạn nhân; được sử 

dụng con dấu và tài khoản riêng trong quá trình hoạt động. 

Điều 4. Thành lập Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo 138 thị xã, gồm các thành 

viên có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Quang Đạt, Đội trưởng Đội ĐTTH Công an thị xã - Tổ trưởng; 

2. Ông Ngô Hà Giang, Chuyên viên Phòng LĐTB&XH;  

3. Bà Hoàng Thị Hà, Ủy viên thường trực UBMTTQ thị xã; 

4. Bà Lê Thị Thanh Thu, Cán bộ Trung tâm y tế dự phòng; 

5. Ông Nguyễn Quốc Trường, Đội trưởng Đội An ninh Công an thị xã; 

6. Ông Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Tổng hợp Công an thị xã; 

7. Bà Đinh Thị Thơm, Đội phó Đội ĐTTH Công an thị xã; 

8. Ông Lê Khánh Toàn, Đội trưởng Đội CSĐT TP về TTXH Công an thị xã;  

9. Ông Lê Nhật Thành, Đội trưởng Đội CSĐT TP về ma tuý Công an thị xã;  

10. Ông Trần Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT TP về tham nhũng, kinh tế, 

buôn lậu. 
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11. Bà Trương Thị Hương Giang, Phó Đội trưởng Đội XDPT bảo vệ ANTQ 

Công an thị xã; 

Điều 5. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 138 thị xã có nhiệm vụ; 

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ban chỉ 

đạo; 

- Hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng 

chống ma tuý, các tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; xây dựng kế hoạch, nội dung và lịch công tác để Ban chỉ đạo kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường triển khai 

thực hiện; 

- Các thành viên Tổ giúp việc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

mình và nhiệm vụ do Cơ quan thường trực phân công, có trách nhiệm phối hợp 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan 

đến công tác phòng, chống tội phạm và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc trên địa bàn thị xã có hiệu quả; 

- Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện nội dung, chương 

trình kế hoạch đề ra, xây dựng báo cáo, trình Ban chỉ đạo thị xã duyệt, gửi Ban chỉ 

đạo tỉnh và UBND thị xã theo quy định. 

Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 

801/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Uỷ ban nhân dân thị xã.  

Chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã, Trưởng các phòng, đơn vị; Thủ 

trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, phường và các ông (bà) có 

tên tại Điều 1, Điều 4 căn cứ Quyết định thi hành./.   
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; 

- Thường trực BCĐ 138 tỉnh;; 

- Đ/c Bí thư, Đ/c PBT TT Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, CA. 

- Gửi:  

+ Bản giấy: Thành phần không nhận điện tử; 

+ Điện tử: Các thành phần còn lại. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Nguyễn Hoài Sơn 
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