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THÔNG BÁO 

Kết quả, kinh nghiệm về mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn tự quản về An 

ninh trật tự” tại thôn Suối Phầy, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng 

 

 Mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc đang phát huy hiệu quả ở địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững tình 

hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; những 

năm qua Ban Chỉ đạo 138 huyện đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, trong đó 

điển hình là mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn tự quản về An ninh trật tự” xây 

dựng tại thôn Suối Phầy, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng. Với những kết quả đạt 

được, Ban Chỉ đạo 138 huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện nghiên cứu, vận dụng. Cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐỊA BÀN 

Hữu Kiên là một xã vùng III nằm ở phía đông huyện Chi Lăng, cách trung 

tâm huyện 25km, địa hình chủ yếu là đồi núi, núi đất cao, dưới chân núi đồi cao 

có xen kẽ đồng ruộng, làng bản; phía bắc giáp với xã Liên Sơn, phía đông giáp 

với xã Hữu Lân của huyện Lộc Bình, phía nam giáp với xã Sa Lý - huyện Lục 

Ngạn, phía tây giáp với xã Quan Sơn. Toàn xã được chia thành 09 thôn, có 610 

hộ với 2845 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Tày sinh sống từ lâu đời, thu 

nhập chủ yếu dựa vào nghề trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ. Điều kiện phát triển 

sản xuất cơ bản phụ thuộc vào tự nhiên, chủ yếu là tự cung, tự cấp. Có tuyến 

đường Tỉnh lộ ĐT250 đi qua địa bàn của xã. Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 

2019, tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và 

ổn định, không có vấn đề bức xúc phức tạp nổi lên, không có điểm nóng về 

ANTT. Tuy nhiên tình hình công dân xuất cảnh trái phép qua biên giới làm thuê; 

mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, đồi rừng trong Nhân dân còn xảy ra; phạm pháp 

hình sự xảy ra chủ yếu là tội phạm: Cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, hiếp 

dâm…; tệ nạn xã hội về cờ bạc, ma tuý… còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng mô 

hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

và công tác vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Trong những 

năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hữu Kiên thường xuyên quán triệt, triển 

khai nghiêm túc tới toàn thể cán bộ, Nhân dân trên địa bàn các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ: Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính 

phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và 
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Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, một trong những nội dung công 

tác lớn, trọng tâm là: “Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phòng 

chống tội phạm, nhất là các mô hình tự quản, tự phòng. Thực hiện tốt quy chế 

dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, 

làm cho công tác phòng chống tội phạm trở thành phong trào thực sự của dân, 

do nhân dân, vì nhân dân”; 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 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 

22/3/2019 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 23/4/2019 

của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Kết luận 44-KL/TW trong đó quan tâm đổi 

mới nội dung, hình thức và biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân và củng cố thế trận an ninh nhân 

dân vững mạnh ở địa bàn cơ sở; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 

18/12/2021 của Bộ Công an quy định Khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”… 

Dòng họ Nguyễn Văn tại thôn Suối Phầy, xã Hữu Kiên đã định cư tại xã 

Hữu Kiên, huyện Chi Lăng đến nay được 06 thế hệ, tập trung sinh sống chủ yếu 

tại thôn Suối Phầy thuộc xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng. Dòng họ hiện nay có 03 

chi với tổng số 21 hộ, 115 nhân khẩu. Trong đó có 03 đảng viên; dòng họ chủ 

yếu làm lao động nông nghiệp, thương mại, dịch vụ tại địa phương. 

 Trải qua bao thế hệ sinh sống các hộ gia đình và mọi thành viên trong 

dòng họ Nguyễn Văn đều có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp 

đỡ mọi người trong làng bản, thôn xóm; chấp hành tốt các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, quy 

ước, hương ước của thôn; hăng hái tăng gia sản xuất xóa đói, giảm nghèo. Các 

gia đình trong dòng họ sống hòa thuận, đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau 

thực hiện tốt nội quy, quy ước của dòng họ. Tích cực tham gia đấu tranh bài trừ 

các thủ tục lạc hậu, mê tín, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc 

cưới, việc tang góp phần xây dựng nông thôn mới. 

 Căn cứ đặc điểm tình hình địa bàn, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo 

Lực lượng Công an xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội; đồng thời căn cứ tình hình thực tế triển khai, xây dựng 01 mô hình tự 

quản về an ninh trật tự tại thôn Suối Phầy, xã Hữu Kiên. Chỉ đạo Bí thư Chi bộ, 

Trưởng thôn, Công an viên, các đoàn thể trong thôn, người có uy tín phải là người 

thực hiện và triển khai mô hình, đồng hành cùng Nhân dân nắm bắt tâm tư nguyện 

vọng của các hộ gia đình, đề xuất các cấp, các ngành giải quyết thỏa đáng các mâu 

thuẫn, tranh chấp các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội trong nội bộ Nhân dân; 

các đối tượng mắc tệ nạn xã hội, đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, 

hướng dẫn giúp đỡ tạo công ăn, việc làm, ổn định cuộc sống. 



 

 

3 

II. KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình 

Tháng 8/2020, căn cứ tình hình địa bàn, Công an xã đã tham mưu Đảng 

ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng mô hình tự quản tại địa phương. Qua khảo sát, 

đánh giá và xét tình hình thực tế, địa phương chọn xây dựng dựng mô hình 

“Dòng họ Nguyễn Văn tự quản về An ninh trật tự” tại thôn Suối Phầy - xã Hữu 

Kiên. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch để tổ 

chức triển khai, thực hiện. Đồng thời chỉ đạo Công an xã tham mưu, xây dựng 

Kế hoạch số 44a/KH-BCĐ ngày 02/8/2020 triển khai thực hiện mô hình “Dòng 

họ Nguyễn Văn tự quản về An ninh trật tự” tại địa bàn thôn Suối Phầy, xã Hữu 

Kiên và tiến hành vận động, thành lập mô hình. 

 2. Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia mô hình 

 Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy xã và kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

xã Hữu Kiên, lực lượng Công an xã đã phối hợp với đồng chí Bí thư Chi bộ, 

Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn tiến hành gặp gỡ Ban đại diện, các 

thành viên trong dòng họ tiến hành vận động tham gia thực hiện mô hình và 

được sự nhất trí, đồng thuận tham gia của 100% các thành viên trong dòng họ 

Nguyễn Văn tại thôn Suối Phầy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã ký Quyết định 

số 113/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 thành lập Mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn tự 

quản về ANTT” gồm 01 Ban đại diện, 21 hộ gia đình trong dòng họ; hướng dẫn 

Ban đại diện của Mô hình ban hành quy ước hoạt động của dòng họ tự quản về 

an ninh trật tự trên cơ sở Quy ước sẵn có của dòng họ Nguyễn Văn. Mô hình 

“Dòng họ Nguyễn Văn tự quản về ANTT” được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, 

Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, 

giúp đỡ từ việc vận động thành viên tham gia, hình thành tổ chức và đi vào hoạt 

động. Nhiều thành viên của Mô hình là hội viên Hội CCB, Hội Nông dân, Hội 

Phụ nữ, Đoàn thanh niên… tham gia nhiệt tình trong công tác tuần tra, hòa giải 

các vụ việc xảy ra trong nội bộ dòng họ. 

Mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn tự quản về An ninh trật tự” đã đáp ứng 

nguyện vọng chính đáng của quần chúng Nhân dân, gắn trách nhiệm với quyền 

lợi của người dân trong tham gia bảo vệ ANTT, quần chúng hăng hái tích cực 

cung cấp các thông tin tố giác tội phạm, tham gia tuần tra đảm bảo ANTT, tạo 

khí thế cho quần chúng tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, củng cố xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hệ thống chính trị và các lực lượng 

nòng cốt làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường. 

 3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội 

 Sau 02 năm thực hiện Mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn tự quản về An ninh 

trật tự”, tình hình ANTT trên địa bàn thôn Suối Phầy nói riêng, địa bàn xã Hữu 

Kiên nói chung đã có sự chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội đã giảm 

hơn so với giai đoạn trước, hạn chế được các vi phạm, tội phạm xảy ra ở khu 
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vực khu dân cư (Trong nội bộ Dòng họ Nguyễn Văn tại thôn Suối Phầy không 

có ai vi  phạm luật để bị xử lý, các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn được giải 

quyết triệt để, không để bức xúc trong quần chúng nhân dân). Các thành viên 

trong mô hình tự quản đã vận động Nhân dân trong thôn nâng cao cảnh giác, ý 

thức phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm, tệ 

nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tự giác chấp hành 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy tắc, nội 

quy về bảo vệ an ninh, trật tự, quy ước dòng họ tự quản về an ninh, trật tự. Kịp 

thời nắm tình hình có liên quan đến an ninh trật tự và tổ chức các biện pháp 

phòng ngừa, ngăn chặn, đồng thời tích cực phối hợp với Tổ hòa giải tham gia 

hòa giải các vụ việc về ANTT ở thôn. 

 Các thành viên trong mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn tự quản về An ninh 

trật tự” đã tích cực phối hợp với Công an xã, lực lượng dân quân tham gia công 

tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; chủ động tổ chức tuần tra trong khu dân cư, 

hòa giải tại cơ sở. Đồng thời nắm bắt tình hình có liên quan đến ANTT tại thôn để 

kịp thời báo cáo cho Trưởng Công an xã xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết. Kết 

quả: 

 - Năm 2020, Công an xã phối hợp với các thành viên trong mô hình tổ 

chức 15 lượt tuần tra đảm bảo an ninh trật trên địa bàn, đặc biệt là vào dịp Tết 

Nguyên đán, cao điểm phòng chống tội phạm…. chú trọng công tác tổ chức 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Suối Phầy với các hình thức 

phong phú, đa dạng, tuyên truyền trực tiếp và lồng ghép vào nội dung các buổi 

họp thôn, sinh hoạt Chi bộ, ngày hội đại đoàn kết toàn dân được 05 buổi với 150 

lượt người tham dự, nội dung tuyên truyền tập trung vào 02 Dự án Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, Luật 

Cư trú năm 2020, các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, 

phòng cháy chữa cháy… qua đó nhận thức pháp luật của Nhân dân trên địa bàn 

được nâng cao góp phần vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Phối 

hợp với Công an xã, các thành viên tổ hòa giải của xã đã hòa giải thành công 04 

vụ việc mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, không để phát sinh phức tạp, kéo dài. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ trên địa bàn, kết quả các thành viên trong dòng họ đã tự giác giao nộp và 

vận động Nhân dân trên địa bàn giao nộp cho Công an xã 10 khẩu súng tự chế 

các loại. Trong năm tình hình ANTT trên địa bàn xã được đảm bảo, không có vụ 

việc liên quan đến ANTT phát sinh, bà con Nhân dân yên tâm sản xuất phát 

triển kinh tế - xã hội. Tháng 10/2020, Cán bộ và Nhân dân xã Hữu Kiên vinh dự 

được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

 - Năm 2021, tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được của năm 2020, các 

thành viên trong mô hình thường xuyên chủ động phối hợp với Công an xã tổ 

chức 20 lượt tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là dịp bầu cử 
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Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật được 04 buổi với 102 lượt người tham gia, tập trung nội 

dung thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, đặc biệt là 

“Chiến dịch cấp Căn cước công dân”. Phối hợp Công an xã, các thành viên tổ 

hòa giải của xã hòa giải thành công 03 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân 

do tranh chấp đất đai. Công an xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận 

động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn, kết quả các thành 

viên trong dòng họ đã tự giác giao nộp và vận động Nhân dân trên địa bàn giao 

nộp cho Công an xã 05 khẩu súng tự chế các loại, phối hợp bắt quả tang 02 vụ 

02 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đã 

tham mưu Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng 

số tiền 6.000.000đ. Tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, không có vụ 

việc liên quan đến ANTT phát sinh phức tạp, qua đó góp phần phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn. 

 - Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Công an xã tiếp tục phối hợp với 

các thành viên trong mô hình vận động Nhân dân trong thôn nâng cao cảnh giác, 

ý thức phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm, tệ 

nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh 

trật tự, tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, quy ước dòng họ tự quản về an ninh, trật tự. Kịp thời nắm tình hình có liên 

quan đến an ninh trật tự và tổ chức các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đồng 

thời tích cực phối hợp với Tổ hòa giải tham gia hòa giải các vụ việc về ANTT ở 

thôn. Kết quả phối hợp tổ chức 16 lượt tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, 04 cuộc 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải thành công 03 vụ việc mâu 

thuẫn trong nội bộ Nhân dân, trên địa bàn thôn Suối Phầy không có vụ việc phức 

tạp liên quan đến ANTT.  

 - Liên tục 02 năm liên tiếp (năm 2020, 2021), thôn Suối Phầy đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, góp phần cho xã Hữu Kiên được công nhận 

xã đạt “An toàn về an ninh, trật tự”. 

Mô hình “Dòng họ Nguyễn Văn tự quản về An ninh trật tự” được sự đồng 

thuận trong cả hệ thống chính trị ở cơ sở, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, hoạt 

động của mô hình đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, vận động người dân tham gia mô hình tự quản từ Đảng ủy, Ủy ban nhân 

dân xã đến thôn được triển khai đúng theo kế hoạch, phát huy được tính dân chủ 

trong Nhân dân. Thể hiện sự xã hội hóa trong công tác phòng, chống tội phạm 

theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở, trong từng 

gia đình, cụm dân cư địa bàn thôn. 

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA 

Một là, phải bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công 

an và thực tiễn tình hình An ninh trật tự ở địa phương để tham mưu, hướng dẫn 

tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thiết thực, hiệu quả, phù 
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hợp phong tục tập quán, văn hoá truyền thống và trình độ dân trí trên địa bàn; 

qua đó huy động được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. 

 Hai là, hệ thống chính trị các cấp phải thường xuyên được kiện toàn, củng 

cố, nâng cao vai trò của cấp uỷ cơ sở đảng, từ thực tiễn công tác cho thấy rằng: 

nơi nào tổ chức cơ sở đảng mạnh, có đủ sức tập hợp và lãnh đạo quần chúng  thì 

nơi đó tình hình ANTT ổn định, kinh tế, xã hội phát triển và ngược lại. 

 Ba là, tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương 

nhằm làm cho Nhân dân có tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực phòng ngừa, 

phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đặc biệt là gắn các 

quy định đảm bảo ANTT với hương ước, quy ước thôn bản để Nhân dân chấp 

hành. 

 Bốn là, phải tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn cả 

tinh thần và vật chất, huy động sự đóng góp tích cực của quần chúng Nhân dân 

trong xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất ở thôn bản. Quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn 

Nhân dân triển khai các mô hình sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập; phát triển giáo dục, y tế, văn 

hoá, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Năm là, kịp thời sơ tổng kết phong trào, xây dựng mô hình; động viên, 

khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - 

quốc phòng tại địa phương để thúc đẩy và khích lệ phong trào. 

Ban Chỉ đạo 138 huyện thông báo kết quả, kinh nghiệm về mô hình 

“Dòng họ Nguyễn Văn tự quản về ANTT” tại thôn Suối Phầy, xã Hữu Kiên, 

huyện Chi Lăng. Đề nghị Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

nghiên cứu, tham khảo, vận dụng./. 
  

 

Nơi nhận: 
- TT BCĐ138 tỉnh Lạng Sơn (PV05, CAT); 

- TTHU, TTHĐND huyện ( B/C); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ 138 huyện; 

- Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn; 

- Đăng trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, CAH (TH). 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 
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