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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG SAO ĐỎ

Số:     /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sao Đỏ, ngày         tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Sơ kết thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn;

 cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” năm 2021

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Sao Đỏ. 
Đề án “xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn về ANTT” năm 2021 của 
phường Sao Đỏ tiếp tục được duy trì và phát triển. Quần chúng nhân dân tích cực 
tham gia phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh tội phạm góp phần làm ổn định về an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Kết quả thực hiện Đề án “xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ 
quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” năm 2021 của phường Sao Đỏ được thể 
hiện trong các nội dung sau:

I-CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Thực hiện Kế hoạch số 166/KH ngày 01 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh 

Hải Dương; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Chí Linh về việc tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Xây dựng 
làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp, trường học an toàn về 
ANTT”; Công an phường Sao Đỏ đã tham mưu cho UBND phường Sao Đỏ ra 
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “xây dựng làng an toàn, 
khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT”;xây 
dựng kế hoạch số 09/KH-UBND ; Nghị quyết số 43-NQ/ĐU ngày 30 tháng 3 năm 
2021 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án này. 

UBND phường chỉ đạo các khu dân cư họp bàn, thành lập tiểu ban chỉ đạo 
xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức 
như thông qua các cuộc họp dân chính…, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết 
chấp hành quy ước của khu dân cư và thi đua thực hiện xây dựng khu dân cư an 
toàn về ANTT.

II-KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Công tác tuyên truyền thực hiện Đề án
BCĐ của phường, tiểu ban chỉ đạo các khu dân cư đã tích cực tuyên truyền 

vận động để cán bộ và nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án, từ 
đó có ý thức chấp hành các nội dung của Đề án, quy ước xây dựng khu dân cư an 
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toàn về ANTT. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều  hình thức như 
thông qua đài phát thanh của phường, thông qua các buổi họp chi bộ, họp quân 
chính dưới các khu dân cư, họp nhân dân tại các khu dân cư, các hoạt động giao lưu 
văn nghệ, thể thao…

- Công tác tuyên truyền các nội dung của Đề án được lồng ghép với việc 
tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, các phong trào do phường phát động như tuyên truyền nhân dân thực hiện 
nghiêm Nghị định 36/CP của Chính phủ vê quản lý sử dụng pháo, Luật giao thông, 
việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa các ban ngành, đoàn thể với lực lượng 
Công an, các quy định về phòng chống tội phạm ma túy, xâm phạm trẻ em…

2. Kết quả đăng ký xây dựng làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp 
an toàn về ANTT.

- Đã tổ chức cho 07 ngành, đoàn thể ký giao ước thi đua gồm: Hội nông dân, 
Hội CCB, Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Hội LHPN, Đoàn thanh niên, UB 
MTTQ phường.

- 07 khu dân cư đăng ký và ký giao ước thi đua xây dựng làng, khu dân cư an 
toàn về ANTT.

+ Đã tổ chức vận động trên 6.000 hộ gia đình tham gia ký cam kết xây dựng 
làng, khu dân cư an toàn về ANTT đạt 93% số hộ trên địa bàn)

3.Kết quả công tác xây dựng, duy trì, củng cố các mô hình tự phòng 
ngừa, tự quản, tự bảo vệ ANTT tại địa phương.

Xác định công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản trong phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa 
bàn, Công an phường Sao Đỏ đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường làm tốt 
công tác phối hợp với các đơn vị, ban ngành đoàn thể xây dựng nhiều mô hình “Tự 
phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT”. Các mô hình sau khi đi vào hoạt động đã 
phát huy hiệu quả, từng bước giữ vững ANTT, góp phần phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội tại địa phương. Một số mô hình cụ thể: “Câu lạc bộ đồng cảm”, “câu 
lạc bộ phòng chống mại dâm”, “CLB Hội cựu chiến binh đảm bảo về ANTT”, “Tổ 
dân cư tự quản về ANTT”. “khu phố tự quản về ANTT” thuộc KDC Thái Học 1. 
Trong năm xây mới 01 mô hình “khu phố an toàn về ANTT” thuộc khu phố Thái 
Hưng, KDC Thái Học 2, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.
 Ngày 15/7/2021 UBND phường Sao Đỏ ra Quyết định về việc công nhận 
xây dựng “Phố liên gia tự quản về ANTT” Khu phố  văn hóa 30/4-KDC Nguyễn 
Trãi 2, phường Sao Đỏ”
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4. Kết quả công tác bảo vệ ANTT  hàng năm 2021 thông qua xây dựng 
làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học về 
ANTT.

- Tổng số vụ vi phạm pháp luật về hình sự:  06 vụ, 06 đối tượng.
- Tổng số vụ vi phạm về kinh tế, chức vụ, môi trường: 05 vụ, 05 đối tượng.
- Tổng số vụ vi phạm về tệ nạn xã hội: 11 vụ, 21 đối tượng (trong đó ma túy: 

05 vụ, 10 đối tượng; đánh bạc: 05 vụ, 10 đối tượng; mại dâm: 01 vụ, 01 đối tượng)
Phân loại xử lý:
- Bàn giao (báo cáo) Công an thành phố: 
+Tổng số vụ vi phạm pháp luật về hình sự: 01 vụ, 01 đối tượng 
+Tổng số vụ vi phạm về lĩnh vực kinh tế, chức vụ, môi trường: 01 vụ, 01 đối tượng.

+Tổng số vụ vi phạm về tệ nạn xã hội: 05 vụ, 07 đối tượng
* Công an phường lập hồ sơ xử lý giải quyết
- Tổng số vụ vi phạm pháp luật về hình sự:  05 vụ,  05 đối tượng.
Xử phạt hành chính: 03 vụ, 03 đối tượng; phạt 14 triệu đồng.
Phạt cảnh cáo: 0 vụ, 0 đối tượng.
Xử lý bằng hình thức khác: 02  vụ, 02 đối tượng.
- Tổng số vụ vi phạm về lĩnh vực kinh tế, chức vụ, môi trường:03 vụ, 03 

đối tượng.
Xử phạt hành chính: 04 vụ, 04 đối tượng; phạt 11 triệu đồng
Phạt cảnh cáo: 0 vụ, 0 đối tượng.
Xử lý bằng hình thức khác:  0 vụ, 0 đối tượng.
- Tổng số vụ vi phạm về tệ nạn xã hội: 06 vụ, 14 đối tượng 
Xử phạt hành chính: 04 vụ, 14 đối tượng; phạt 14,450 triệu đồng
Phạt cảnh cáo: 0 vụ,  0 đối tượng.
Xử lý bằng hình thức khác:  0 vụ, 0 đối tượng.
- Lập 09 hồ sơ đối tượng nghiện đưa vào Giáo dục tại xã, phường.
- Lập 02 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.
5. Kết quả bình xét, đề xuất công nhân danh hiệu an toàn về ANTT
- Phường Sao Đỏ có  02/07  khu dân cư đạt danh hiệu “Làng an toàn, khu 

dân cư an toàn về ANTT” gồm Thái Học 2, Nguyễn Trãi 1
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6. Kết quả củng cố xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ

- Lực lượng Công an phường hiện có 12 đồng chí. (01 đ/c trưởng phường; 02 
đ/c phó trưởng Công an phường, 09 đồng chí CBCS trong đó 07 đ/c phụ trách 
CSKV).

- Lực lượng bảo vệ dân phố hiện có: 34 đ/c trong đó Trưởng ban   01 đ/c, 
Phó trưởng ban: 01 đ/c, bổ sung: 0 đ/c, tổ trưởng: 07 đ/c, tổ phó: 07  đ/c, thành 
viên: 20 đ/c.

- Lực lượng quân sự phường hiện có 05 đ/c (chính trị viên: 01 đ/c Bí thư 
Đảng ủy, chỉ huy trưởng: 01, chính trị viên phó: 01 – Bí thư đoàn và 02 đ/c chỉ huy 
phó BCH QS phường), dân quân tự vệ 120 đ/c.

- Lực lượng bảo vệ trường học: 04 đồng chí theo hợp đồng.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1.Ưu điểm 
Công tác thực hiện Đề án trên địa bàn phường luôn nhận được sự quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ cấp trên. Việc thực hiện Đề án đã có tác động mạnh mẽ 
tạo nên sự chuyển biến tích cực trong cấp ủy, chính quyền, trong cơ quan,  trường 
học…đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của thành phố;

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể…trên địa bàn phường 
đã làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân 
về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Đề án.

- Đề án là một mô hình có ý nghĩa giữa lý luận và thực tiễn, cơ bản đã phát 
huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện Đề án 
góp phần quan trọng đảm bảo ANTT, tạo thế trận ANTT vững chắc từ cơ sở. Kết 
quả thực hiện Đề án được gắn với tiêu chí xét công nhận gia đình văn hóa, khu dân 
cư văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa hàng năm đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi giữa 
các hộ gia đình, các khu dân cư, các cơ quan, trường học… từ đó nâng cao vai trò, 
trách nhiệm và nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân, công nhân viên chức 
và người lao động trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

2.Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc
Công tác tuyên truyền thực hiện Đề án tuy được chú trọng nhưng chưa thực 

sự được đẩy mạnh, đặc biệt ở một số cơ quan, trường học…chưa đặt nhiệm vụ bảo 
vệ ANTT ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Còn coi nhiệm 
vụ bảo vệ ANTT là của lực lượng Công an, bảo vệ nên hoạt động còn mang tính 
hình thức, chưa phát huy được hết sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị trong 
việc thực hiện Đề án.
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3.Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
- Một số chi bộ, KDC, ban ngành, đoàn thể phường và một bộ phận nhỏ quần 

chúng nhân dân chưa nhận thức hết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án.

- Kinh phí đầu tư cho Đề án còn thấp.
4.Đề xuất, kiến nghị

Bổ sung kinh phí cho cơ sở phù hợp với thực tế hoạt động. Chú trọng công tác 
xây dựng các  mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời động viên khen thưởng đối với 
cá nhân, tập thể có thành tích.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH THỰC 
HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2021 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh 
đạo các cơ quan, trường học…đề cao vai trò trách nhiệm của các thành viên BCĐ 
thực hiện Đề án tại các chi bộ, khu dân cư.

2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án ; nâng cao hiệu quả thực hiện 
Đề án cả về bề rộng và chiều sâu trên địa bàn.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, công 
nhân viên chức người lao động trong việc thực hiện Đề án; từng bước xây dựng 
củng cố lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để 
Đề án được thực hiện ngày càng tốt hơn.

4.Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Đề án đến 
từng khu dân cư; đến cơ quan, trường học…để Đề án đạt kết quả tốt và thực sự đi 
vào cuộc sống; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng kịp thời.

Trên là nội dung báo cáo sơ kết thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu 
dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” năm 2021 của UBND 
phường Sao Đỏ báo cáo Công an thành phố Chí Linh nắm được./.
       Nơi nhận:
- Đội XDPT bảo vệ ANTQ CATP (để báo cáo)
-TT Đảng ủy, HĐND p.Sao Đỏ; (để báo cáo)
- Các ban ngành, đoàn thể, KDC;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Bắc
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