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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban giữa 

Công an huyện, Ban CHQS huyện, Trung đoàn 123 thực hiện Nghị định số 

03/2019/NĐ-CP của Chính phủ tháng 9 năm 2022  

 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 35/QCPH-CA-BCHQS-E123 ngày 

01/6/2020 giữa lực lượng Công an huyện, Ban CHQS huyện -Trung đoàn 123 

thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ 

Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm 

vụ quốc phòng. 

Ngày 08/9/2022, UBND huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị giao ban nhằm 

đánh giá những điểm đã đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng giữa các lực lượng Quân 

sự và Công an trên địa bàn huyện Chi Lăng tháng 9/2022, đồng thời chỉ ra 

những điểm còn hạn chế, tổ chức rút kinh nghiệm những điểm yếu, mặt yếu, 

đưa ra phương hướng tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022, do đồng chí Vi Nông 

Trường - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí cán bộ chủ 

chốt, các đồng chí phụ trách địa bàn, các ban, đội của 2 lực lượng. Sau khi nghe 

các đơn vị báo cáo, đề xuất, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ 

đạo tiếp tục thực hiện công tác phối hợp cụ thể như sau:   

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

THÁNG 9/2022 

1. Ưu điểm 

- Trong tháng 9/2022, Công an huyện, Ban CHQS huyện - Trung đoàn 123 đã 

có sự phối hợp, ban hành được các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cho các cơ quan 

chuyên môn cùng cấp và thuộc quyền thực hiện theo Quy chế phối hợp nhằm 

giúp việc cho các lực lượng thống nhất ý chí hành động. 

- Hai lực lượng đã chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ theo Quy 

chế phối hợp đề ra. Thường xuyên chủ động phối hợp nắm chắc mọi tình hình 

ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện kịp thời xử trí các tình huống xảy ra. 

- Công an huyện, Ban CHQS huyện - Trung đoàn 123 làm tốt công tác 

phối hợp trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và một số loại hình tội phạm khác trên địa bàn. 
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- Thường xuyên trao đổi những vấn đề liên quan đến tình hình ANCT-

TTATXH; đặc biệt là tình hình an ninh nội địa liên quan đến một số tà đạo hoạt 

động trái phép; tình hình kiến nghị của người dân liên quan đến bồi thường hỗ 

trợ và tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện (dự án tuyến đường 

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, dự án khu đô thị phía Đông, dự án khu đô thị 

phía Đông Nam, dự án đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành). 

- Phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị; trong công tác 

phòng thủ dân sự của địa phương và những vấn đề liên quan đến bí mật nhà 

nước, tài sản, tính mạng của nhân dân. 

2. Khuyết điểm 

Công tác phối hợp kiểm tra đôn đốc giữa 2 lực lượng chưa được thực hiện 

thường xuyên; nắm và báo cáo tình hình địa bàn ở cơ sở có lúc chưa kịp thời. 

*  ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong tháng, giữa 2 lực lượng đã phối hợp toàn diện các nội dung theo 

Quy chế phối hợp 35/QCPH-CA-BCHQS-E123 ngày 01/6/2020 giữa lực lượng 

Công an huyện, Ban CHQS huyện - Trung đoàn 123 trong thực hiện nhiệm vụ 

bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm 

và nhiệm vụ quốc phòng. Công tác trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra xác 

minh thông tin giữa 2 lực lượng được tiến hành thường xuyên đúng chức năng, 

nhiệm vụ của từng lực lượng, công tác phối hợp giữa 2 lực lượng đặt dưới sự 

lãnh đạo của cấp uỷ, điều hành của chính quyền các cấp và của người chỉ huy 

trực tiếp của hai lực lượng. Thường xuyên phối hợp tổ chức lực lượng tuần tra 

bảo vệ chung giữa 2 lực lượng Quân sự và Công an góp phần bảo vệ ANCT - 

TTATXH trên địa bàn.   

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHỐI HỢP TRONG THÁNG 10 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp 

số 35/QCPH-CA-BCHQS-E123 ngày 01/6/2020 giữa lực lượng Công an huyện, 

Ban CHQS huyện -Trung đoàn 123 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ 

quốc phòng. Triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất kế hoạch phối hợp giữa 

lực lượng Quân sự và Công an trên địa bàn từ huyện xuống cơ sở.  

2. Chỉ đạo lực lượng Quân sự và Công an các xã, thị trấn tổ chức lực 

lượng tuần tra canh gác bảo vệ ANCT- TTATXH, nắm chắc tình hình địa bàn, 

xây dựng địa bàn an toàn trong sạch kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành của huyện tuyên truyền 

và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc; Chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả làm thất bại 

với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch xây dựng địa bàn an toàn. 

4. Công an huyện, Ban CHQS huyện - Trung đoàn 123 tiếp tục xây dựng 

kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ chỉ đạo các lực lượng 

thuộc quyền sẵn sàng cơ động lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lũ. 
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5. Duy trì chế độ giao ban định kỳ, giao ban đột xuất giữa hai lực lượng 

Quân sự và Công an. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp 

theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh;                     

- TT Huyện ủy;                     (Báo cáo) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Công an huyện; 

-Trung đoàn 123; 

- Lưu: VT, QS (TYH). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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