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Trong công tác đảm bảo ANTT, bảo đảm an toàn rừng và đất rừng
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trên địa bàn xã Bình Thành
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nhận thức chung
Lãnh đạo Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong và lãnh đạo xã Bình
Thành xem việc đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, TNXH, bảo vệ rừng và
đất rừng là nhiệm vụ chính trị, công tác thường xuyên, xuyên suốt của Công ty và
chính quyền địa phương; Thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội
phạm, cháy, nổ, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn cho rừng và đất rừng nhằm góp
phần thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của địa phương.
Quy chế này quy định công tác phối hợp giữa Công ty TNHHNN MTV Lâm
nghiệp Tiền Phong (sau đây gọi tắt là Công ty) và chính quyền địa phương trong
công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn rừng và đất rừng, phòng chống
tội phạm và tệ nạn xã hội ở những địa phận có rừng và đất rừng do Công ty và
chính quyền địa phương quản lý;
Quy định nguyên tắc, phương pháp, cơ chế điều hành, phối hợp giữa các lực lượng
nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự,
bảo đảm an toàn rừng và đất rừng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các
nhiệm vụ khác do cấp ủy, chính quyền xã Bình Thành, cấp ủy, Ban giám đốc
Công ty giao.
Các lực lượng tham gia trực tiếp vào việc thực hiện quy chế bao gồm lực lượng
bảo vệ rừng chuyên trách, bán chuyên trách, CBCNV – LĐ Công ty; lực lượng
nòng cốt làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở: Công an xã, Công an viên, Dân
quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể của xã và các thành phần khác được Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân xã điều động, phân công khi có yêu cầu công tác.

Điều 2. Địa bàn, lĩnh vực phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự,
phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
Duy trì thường xuyên công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn
rừng và đất rừng, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại những địa phận rừng
Công ty quản lý và vùng tiếp giáp rừng thuộc địa bàn xã;
Công tác bảo đảm an toàn rừng và đất rừng nêu trong quy chế này bao gồm các
hoạt động phòng chống: cháy, nổ; hoạt động khai thác trái phép lâm sản và tài
nguyên rừng; hoạt động xâm canh, xâm cư đất rừng; hoạt động xây cất, an táng
mồ mả, xây nhà trái phép trong địa phận rừng ...
Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội bao gồm
các hoạt động phòng chống: các loại tội phạm lợi dụng môi trường rừng để thực
hiện các hành vi phạm tội; tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái phép;
sử dụng ma túy và các loại tệ nạn xã hội...
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
Quan hệ giữa cấp ủy, Ban Giám đốc Công ty với Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã là
quan hệ phối hợp nhằm đảm bảo sự lãnh chỉ đạo thống nhất, toàn diện và trực tiếp
đối với hoạt động của Ban điều hành thực hiện quy chế này trên cơ sở chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên đã được pháp luật quy định.
Quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, CBCNV – LĐ Công
ty và các lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT của xã là quan hệ công
tác phối hợp điều hành, giải quyết những vấn đề liên quan công tác đảm bảo
ANTT trên địa bàn đã được quy định tại Điều 2 của Quy chế; đảm bảo sự thống
nhất, nhanh chóng, kịp thời trong điều hành xử lý và giải quyết vụ việc xảy ra
theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng lực lượng đã được Pháp luật
quy định.
Chương II
PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG TÁC CỤ THỂ
Điều 4. Phối hợp giải quyết những vụ việc vấn đề liên quan an ninh trật tự
xảy ra tại địa phận rừng và vùng giáp ranh rừng
Khi phát hiện vụ việc liên quan an ninh trật tự xảy ra trên địa phận rừng và vùng
giáp ranh, nếu cần phối hợp xử lý, giải quyết thì lực lượng nào phát hiện trước có
trách nhiệm bảo vệ hiện trường, xử lý thông tin ban đầu và báo cáo lãnh đạo cấp
trực tiếp đồng thời thông báo ngay với các lực lượng khác. Trong thời gian nhanh
nhất bên được thông báo phải có mặt để phối hợp chỉ đạo triển khai, thực hiện
công tác phối hợp.

Điều 5. Phối hợp công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội
phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ
rừng, phòng chống xâm hại rừng.
UBND xã, Ban Giám đốc Công ty có tránh nhiệm thường xuyên tổ chức các cuộc
tuần tra với sự tham gia của lực lượng bảo vệ rừng và các lực lượng nòng cốt làm
nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa phương. Công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự,
phòng chống tội phạm, phòng chống cháy, nổ và các hoạt động vi phạm quy định
của pháp luật về lâm nghiệp được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất tùy theo yêu
cầu công tác bảo vệ. Ban điều hành xây dựng phương án tuần tra và điều động các
lực lượng tham gia, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy
định của Nhà nước về lâm nghiệp.
Công an xã chịu trách nhiệm chỉ huy, điều hành các cuộc tuần tra. Kết quả công
tác tuần tra đều được thể hiện bằng biên bản để báo cáo lãnh đạo UBND xã, Công
ty theo dõi, chỉ đạo.
Điều 6. Phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên
tai
Các bên có trách nhiệm xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp trong công tác
phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai hàng năm và phương án phối hợp
cứu chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong những tình huống cụ thể.
Chính quyền xã có trách nhiệm triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở
quần chúng nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng
cháy chữa cháy, xử lý kịp thời, triệt để các vụ việc vi phạm quy định về an toàn
phòng cháy; có kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện sẵn có phối hợp tổ
chức chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra; phân công lực lượng bảo vệ hiện
trường phục vụ cho công tác điều tra kết luận nguyên nhân cháy.
Công ty có trách nhiệm trực, tuần tra, canh gác, thông tin liên lạc kịp thời; huy
động lực lượng phương tiện, dụng cụ, hậu cần khi có cháy rừng xảy ra.
Điều 7. Đảm bảo thông tin về tình hình an ninh trật tự liên quan địa bàn công
tác
Lực lượng Công an xã có trách nhiệm thường xuyên thông báo về tình hình tội
phạm, tình hình ANTT địa bàn có liên quan công tác phối hợp để các lực lượng
chủ động triển khai công tác phòng ngừa; tăng cường công tác truyền thông, tuyên
truyền giáo dục tại các khu dân cư để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự giác,
tích cực tham gia phòng chống tội phạm của nhân dân.
Công ty có tránh nhiệm thường xuyên thông báo với chính quyền, các lực lượng
liên quan ở địa phương những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về lâm
nghiệp; các quy định của pháp luật, của ngành lâm nghiệp... về rừng, tình hình

liên quan công tác bảo vệ rừng; công khai các nội quy, quy định của Công ty về
quản lý, bảo vệ rừng... để chính quyền xã chỉ đạo các lực lượng nắm, tuyên truyền
trong quá trình phối hợp thực hiện...
Điều 8. Phối hợp công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, TNXH, phòng
chống các hoạt động vi phạm pháp luật về lâm nghiệp
Ban chỉ đạo phong trào xã thường xuyên có kế hoạch tổ chức tuyên truyền
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn dân cư; Ban Giám đốc Công ty có
trách nhiệm cung cấp nội dung, tư liệu tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và cử
cán bộ tham gia công tác tuyên truyền lồng ghép với các buổi họp dân do xã, thôn,
khu dân cư tổ chức; Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo các tổ chức, hội đoàn của xã, các
thôn, làng xây dựng các mô hình tự quản để tập hợp và phát huy ý thức tự giác
của quần chúng trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ rừng và đất
rừng.
Ban Văn hoá thông tin, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân,
Hội cựu chiến binh xã phối hợp với Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức
tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên; thông qua phương tiện truyền thông, tờ
rơi ... để tuyên truyền trực quan đến quần chúng nhân dân.
Công ty và chính quyền xã phối hợp tổ chức thiết lập những cụm biểu báo tuyên
truyền; hệ thống bảng thông báo nội quy, quy định về các hoạt động ở vùng giáp
ranh và trong địa phận rừng; quy định về phòng chống cháy, nổ, về việc chôn cất,
xây dựng, sửa sang mồ mả và các hoạt động liên quan việc cúng tế... để người dân
biết, chấp hành khi tiến hành các hoạt động.
Điều 9. Phối hợp chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư, xã,
phường, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"
Căn cứ quy định của Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an
quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong và chính
quyền xã có trách nhiệm phối hợp đề ra những nội dung cụ thể, sát hợp với nhiệm
vụ công tác bảo vệ rừng và đất rừng vào tiêu chí xây dựng doanh nghiệp, khu dân
cư, xã, phường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" và tổ chức cho CBCNV-LĐ,
nhân dân ký cam kết để thực hiện. Hàng năm, khi tiến hành họp để đánh giá, xét
đề nghị mời thành viên bên liên quan tham gia để có ý kiến trước khi lập hồ sơ đề
nghị cấp thẩm quyền công nhận.
Điều 10. Lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể tích cực hưởng ứng, tham gia thực
hiện quy chế phối hợp
Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã có trách nhiệm quán
triệt nội dung quy chế, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu
chiến binh và các tổ chức, đoàn thể khác của địa phương tích cực hưởng ứng,

tham gia thực hiện quy chế thông qua việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội
viên thực hiện; nghiên cứu, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong
hội viên, đoàn viên để tập hợp quần chúng tham gia công tác giữ gìn ANTT, phòng
chống tội phạm, TNXH, bảo vệ rừng và đất rừng.
Ban Giám đốc Công ty cùng UBND xã hổ trợ kinh phí để cho các đoàn thể, tổ
chức quần chúng ở khu dân cư trong hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn để tạo
mối quan hệ gắn kết, cộng đồng trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
của Công ty và nhiệm vụ của khu dân cư.
Điều 11. Cơ chế điều hành, lãnh đạo thực hiện quy chế
- Mọi công tác phối hợp đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban điều hành thực hiện
quy chế (thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND xã) Trưởng Ban là Trưởng
Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã chỉ đạo,
Công ty cử đại diện làm đồng Trưởng ban. Khi vụ việc xảy ra trên địa bàn thuộc
sự quản lý của Công ty, Trưởng Ban điều hành thực hiện quy chế Công ty có trách
nhiệm, vai trò chủ trì phối hợp chỉ đạo thực hiện; Khi vụ việc xảy ra trên địa bàn
thuộc sự quản lý của xã, Trưởng Ban điều hành thực hiện quy chế của xã có trách
nhiệm, vai trò chủ trì phối hợp chỉ đạo thực hiện.
- Ban điều hành thực hiện quy chế tổ chức giao ban định kỳ hàng quý, luân phiên
tổ chức vào ngày 25 các tháng cuối của quý trong năm và mời đại diện Uỷ ban
nhân dân xã, Ban Giám đốc Công ty (Đại diện các cơ quan liên quan - nếu xét
thấy cần thiết) dự để theo dõi, chỉ đạo (nếu trở ngại, Trưởng Ban điều hành thực
hiện quy chế chịu trách nhiệm thông báo thay đổi trước 24 giờ đồng hồ để các
thành viên chủ động sắp xếp); hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất kế
hoạch thực hiện bằng văn bản để Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân xã, Đảng uỷ, Ban
Giám đốc Công ty theo dõi, chỉ đạo.
- Tổ trưởng bảo vệ phối hợp Ban điều hành các làng, thôn tổ chức hội ý hàng tuần,
tháng có sự tham dự của đại diện Ban điều hành để trao đổi tình hình liên quan
công tác đảm bảo An ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo
đảm an toàn rừng và đất rừng ở khu dân cư.
- Trường hợp cần tổ chức họp đột xuất, Trưởng Ban điều hành thực hiện quy chế
chịu trách nhiệm báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Ban Giám đốc
Công ty triệu tập các thành viên thông qua hệ thống thông tin liên lạc trước 24 giờ
đồng hồ để các thành viên sắp xếp dự họp và báo cáo.
Điều 12. Kinh phí thực hiện
Hàng năm, trên cơ sở đánh giá chất lượng, khối lượng công việc trong quá trình
thực hiện quy chế.
Ủy ban nhân dân xã, Công ty trích nguồn kinh phí để chi cho các hoạt động giao
ban.

+ Đối với các cuộc giao ban quý, bên nào tổ chức thì chi trả kinh phí theo quy
định
+ Đối với công tác tuyên truyền trực quan, Ban điều hành thực hiện quy chế đề
xuất cụ thể từng hoạt động để lãnh đạo Công ty xem xét, hỗ trợ.
Điều 13. Công tác kiểm tra, giám sát.
Ban điều hành có trách nhiệm cử thành viên thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm
tra, giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp, nội quy, quy ước làng xóm của các
thành viên liên quan, các khu dân cư;
Trong trường hợp cần thiết, Ban điều hành thực hiện quy chế đề nghị Công an
huyện, Công an tỉnh (PV28) phối hợp tham gia kiểm tra để tranh thủ sự chỉ đạo,
hướng dẫn của Công an cấp trên.
Điều 14. Khen thưởng, kỷ luật
Tập thể, cá nhân và quần chúng có thành tích trong thực hiện quy chế này sẽ được
UBND xã, Công ty xem xét, đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ các cấp, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng;
Cá nhân, tập thể thiếu tích cực trong việc thực hiện quy chế phối hợp sẽ bị xử lý
kỷ luật với hình thức phù hợp.
Đối với các thành viên trong Ban điều hành thực hiện quy chế, lực lượng Công an
xã, Công an viên, Bảo vệ chuyên trách, lấy kết quả thực hiện quy chế để làm một
trong những căn cứ để đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng công tác hàng năm.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ...... tháng ...... năm 2014,
trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc Ban điều hành thực hiện quy chế
báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Ban Giám đốc Công ty để điều chỉnh, bổ
sung kịp thời.
Điều 16. Các tổ chức, đoàn thể, Trưởng các thôn thuộc UBND xã; các
phòng chức năng thuộc Công ty căn cứ nội dung quy chế để phối hợp hướng dẫn,
chỉ đạo triển khai công tác theo chuyên môn được phân công; Ban Giám đốc Công
ty, UBND xã xây dựng các nội quy, quy định để cụ thể hóa một số nội dung được
đề ra trong quy chế để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.
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