
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   QUẬN CẨM LỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:          /BC-UBND Cẩm Lệ, ngày       tháng 11 năm 2018 

  

BÁO CÁO 

Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 8394/QĐ-UBND  

ngày 09/11/2015 của UBND thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 7370/KH-UBND ngày 24/9/2018 của UBND thành 

phố về ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-

UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố (Quyết định 8394), UBND quận 

Cẩm Lệ báo cáo kết quả như sau. 

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong tổ 

chức triển khai, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định 8394 

Quận ủy ban hành 12 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác tổ 

chức triển khai, kiểm tra hướng dẫn thực hiện Quyết định 8394; 

Ủy ban nhân dân quận ban hành 18 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến 

công tác tổ chức triển khai, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định 8394. 

Trong đó, Công an quận tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành 62 

văn bản chỉ đạo; ban hành văn bản triển khai thực hiện. 

2. Lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng 

a) Lực lượng Bảo vệ dân phố 

Toàn quận hiện có 06 ban 50 tổ, 299 thành viên. 

b) Lực lượng Dân phòng phường 

Toàn quận hiện có: 06 đội, 144 thành viên Dân phòng cơ động  

c) Trên địa bàn các quận, huyện đã củng cố, kiện toàn lực lượng Bảo vệ 

dân phố, Dân phòng tham gia tuần tra theo Quyết định 8394. Qua đó, đã đưa vào 

102 thành viên Bảo vệ dân phố, đưa ra 78 thành viên Bảo vệ dân phố; đưa vào 

26 đội viên Dân phòng và đưa ra 34 đội viên Dân phòng. 

3. Kết quả 

a) Lực lượng tham gia tuần tra: Đã tổ chức 12.648 lượt tuần tra, có 75.888 

lượt người tham gia. Trong đó: 

- Công an: 13.154 lượt người. - Dân quân: 13.868 lượt người. 

- Bảo vệ dân phố: 14.666 lượt người. - Dân phòng: 34.200 lượt nguời 

b) Kết quả công tác tuần tra 

Lực lượng tuần tra phường đã phối hợp, bắt giữ: 
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Trộm cắp tài sản: 24 vụ/ 32 đối tượng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ/01 

đối tượng; tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy 08 vụ/11 đối tượng; sử dụng 

trái phép chất ma túy 36 vụ/ 71 đối tượng; đánh bạc 30 vụ/ 116 đối tượng; đánh 

nhau, cố ý gây thương tích 56 vụ/ 130 đối tượng; gây rối trật tự công cộng 537 

vụ; nhắc nhở người dân mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản đi ngủ không 

đóng cửa  1659 lượt; nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán nhậu buôn 

bán dọc các tuyến đường để xe của khách ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông 

1481 trường hợp; nhắc nhở mở nhạc to đêm khuya 106 lượt; đậu đỗ xe gây cản 

trở giao thông 35 trường hợp; giải tán 1179  nhóm thah thiếu niên tụ tập đêm 

khuya, uống rượu bia gây mất trật tự công cộng; ngăn ngừa, giải quyết 1450 vụ 

mâu thuẫn trong nhân dân, 109 đối tượng liên quan đến hành vi bạo lực gia 

đình; bảo vệ hiện trường 441 vụ va chạm, tai nạn giao thông; phát hiện, tạm giữ 

96 xe máy vô chủ bàn giao Công an phường xử lý; phối hợp, kiểm tra cư trú 406 

trường hợp; đẩy đuổi gái mại dâm 18 lượt; tham gia phối hợp chữa cháy 07 lượt; 

phát hiện, đưa 03 cụ già đi lạc tới trung tâm bảo trợ xã hội. 

Lực lượng Tuần tra 8394 phường đã phát hiện, bắt giữ  05 vụ, 10 đối tượng 

có hành vi vi phạm pháp luật khác 

4. Kinh phí liên quan đến việc thực hiện Quyết định 8394 

a) Tổng kinh phí chi bồi dưỡng các lực lượng tham gia tuần tra 

Năm 2016: 2.035.350.000đ 

Năm 2017: 2.139.550.000đ 

Năm 2018: 1.562.200.000đ 

b) Tổng kinh phí chi phục vụ việc cấp trang phục, công cụ hỗ trợ, sửa chữa, 

bảo dưỡng, mua xăng phục vụ phương tiện tuần tra. Tùy theo tình hình địa 

phương để mua sắm, sửa chữa trang bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ đảm bảo 

theo quy định. 

5. Khen thưởng việc thực hiện Quyết định 8394 

 

 

Đơn vị 

Khen thưởng 

UBND 

TP 

Công an  

thành phố 

UBND quận Công an 

quận 

UBND phường 

Tập 

thể 

Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Hòa An  01  01    15 24 

Hòa Phát 02 01  01 03   12 15 
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Hòa Xuân  01  02 02   01 14 

Hòa Thọ Đông 01   01 01   02  

Hòa Thọ Tây  01   02     

Khuê Trung 01 01   03   01  

Thưởng nóng 

- Phường Hòa Thọ Đông: 01 tập thể được Công an quận thưởng nóng và 01 

tập thể được UBND phường thưởng nóng. 

- Phường Hòa Xuân: UBND phường thưởng nóng cho 02 tập thể. 

6. Công tác kiểm tra việc thực hiện Quyết định 8394 tại các phường 

a) Đảng ủy, UBND quận tham gia kiểm tra được 68 lượt buổi 204 lượt 

người. 

b) Đảng ủy, UBND phường tham gia kiểm tra được 210 lượt buổi 420 lượt 

người. 

c) Tổ Kiểm tra 8394 quận đã kiểm tra 208 lượt buổi 832 lượt người tại các 

phường. 

7. Nhận xét, đánh giá 

a) Ưu điểm 

Qua công tác kiểm tra cho thấy, lực lượng tuần tra 8394 tại 6 phường đã 

thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên trong việc tham mưu xây dựng kế 

hoạch, phân công lực lượng tham gia tuần tra, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, tổ 

chức tuần tra khép kín địa bàn cả ngày lẫn đêm, linh hoạt trong việc thay đổi 

thời gian, địa điểm tuần tra phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương góp 

phần phát hiện, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến ANTT. 

Công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ, ghi chép sổ nhật ký cơ bản được đảm bảo 

theo yêu cầu đề ra. Kinh phí bồi dưỡng cho lực lượng tuần tra đảm bảo theo 

đúng chế độ và quy định của ngành Tài chính. 

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong 

việc rà soát, củng cố lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng; tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng tuần tra 8394; tạo điều kiện về kinh phí, 

trang bị công cụ hỗ trợ đảm bảo cho công tác tuần tra; khen thưởng, động viên 

các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuần tra phòng, chống tội 

phạm trên địa bàn quận; đồng thời kiểm tra, giám sát chấn chỉnh những hạn chế, 

thiếu sót. 
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b) Hạn chế 

Đôi lúc lực lượng tham gia tuần tra không đủ số người quy định do các 

thành viên có công việc đột xuất nhưng báo cáo trễ dẫn đến tình trạng không kịp 

bổ sung người thay thế. 

Việc ghi chép sổ nhật ký tuần tra đôi lúc còn chưa đầy đủ thông tin làm ảnh 

hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo. 

c) Kiến nghị, đề xuất 

Đề xuất lãnh đạo cấp trên quan tâm, tạo điều kiện trang bị thêm công cụ hỗ 

trợ và một số vật dụng phục vụ cho lực lượng tuần tra 8394, nhất là trong mùa 

mữa bão. 

8. Phương hướng, nhiệm vụ 

- Các ngành Công an, Quân sự tổ chức nắm tình hình, quản lý địa bàn tham 

mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành những biện pháp tốt 

nhất trong công tác phòng, chống tội phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, giải 

quyết các vụ việc liên quan đến ANTT, không để xảy ra tình hình phức tạp, hình 

thành các “điểm nóng” về ANTT. 

- Xây dựng các quy chế phối hợp với các đơn vị, địa bàn giáp ranh, lực 

lượng bảo vệ cac cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đóng trên địa bàn ngoài 

việc phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài sản Nhà nước, cơ quan, 

doanh nghiệp và nhân dân còn chủ động trong việc trao đổi thông tin về ANTT 

để kịp thời đưa ra những biện pháp giải quyết hợp lý. 

- Công an phường tham mưu cho UBND phường đẩy mạnh công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị địa phương nâng cao chất lượng công 

tác tuần tra, nghiên cứu quy luật hoạt động tội phạm để đề ra kế hoạch cho phù 

hợp với tình hình thực tiễn, khắc phục tồn tại nêu trên. 

- Công an các phường tiếp tục tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế 

hoạch phối hợp tuần tra, lịch phân công tuần tra theo từng địa bàn, thời gian cụ 

thể; tập trung tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật 

tự; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn cho các lực lượng phối hợp tuần tra sử 

dụng phương tiện, công cụ hỗ trợ đúng theo quy định của pháp luật. 

- Công an các phường tiến hành lưu trữ hồ sơ, ghi chép nhật ký tuần tra 

đảm bảo, theo dõi cấp phát kinh phí, xăng xe, sửa chữa phương tiện, công cụ 

tuần tra theo đúng quy định. 

- Lực lượng tuần tra thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo nhằm 

đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại bất cập cần khắc phục, rút kinh 

nghiệm để công tác phối hợp tuần tra đạt kết quả cao hơn. 
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- Tham mưu tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia trực tiếp tuần tra, rà 

soát phương tiện công cụ hỗ trợ hư hỏng, đề xuất trang bị mới phục vụ công tác 

tuần tra được đảm bảo. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-

UBND ngày 09/11/2015 trên địa bàn quận Cẩm Lệ./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 
- Công an thành phố (Phòng XDPT BVANTQ 

CATP); 

- CT, PCT UBND quận (đ/c Phạm Nam Sơn); 

- Các ngành: Công an, Quân sự, TCKH, VP 
HĐND và UBND quận; 

- UBND 6 phường;  

- Công an 6 phường; 
- Lưu: VT, CA(PT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Sơn 
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