
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

BAN CHỈ ĐẠO 138 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /KH-BCĐ Xuân Trường, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn huyện Xuân Trường 

 

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT 

trong tình hình mới; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ 

về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; Chỉ 

thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về tăng cường xây dựng, 

củng cố nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ trong tình hình mới; Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 07/01/2022 của 

Ban chỉ đạo 138 huyện Xuân Trường về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc năm 2022, Ban chỉ đạo 138 huyện ban hành Kế hoạch xây dựng, 

mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xây 

dựng thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội 

phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Xây dựng, củng cố, nhân rộng và phát huy tác dụng của mô hình “Camera 

an ninh” trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội và vi phạm pháp luật ở cơ sở; khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng 

dân cư. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức tự quản về an 

ninh, trật tự ở khu dân cư. 

3. Công tác xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình phải phù hợp với điều 

kiện thực tế của từng địa phương. Quá trình thực hiện đảm bảo công bằng, dân 

chủ, khách quan, minh bạch, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; gắn với việc thực 

hiện các phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ 

cơ sở. 
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Các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung, biện pháp để xây 

dựng mô hình “Camera an ninh” và khai thác có hiệu quả vào công tác phòng 

ngừa, đấu tranh chống tội phạm bảo đảm An ninh trật tự tại cơ sở. 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP 

- Tăng cường xây dựng, phát các tin bài tuyên truyền về vai trò, vị trí, ý 

nghĩa, tác dụng của mô hình “Camera an ninh” trong công tác phòng ngừa tội 

phạm, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, tiến bộ; góp phần tích cực 

xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn “An toàn về an ninh, trật tự”, xây dựng cơ sở hạ 

tầng nông thôn và động viên, khuyến khích Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học tích cực tham gia ủng hộ chủ trương xây dựng mô hình; vận động Nhân 

dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ nhân lực, kinh phí và các 

điều kiện khác (điểm gắn camera, hỗ trợ mạng internet, nguồn điện duy trì hoạt 

động của các camera) để lắp đặt và duy trì hoạt động mô hình camera an ninh. 

- Tham quan, giao lưu, học tập những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong 

việc xây dựng, phát triển mô hình ở các địa phương. 

- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia 

thảo luận đóng góp ý kiến, sáng kiến về việc xây dựng mô hình “Camera an ninh” 

ở khu dân cư. 

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI HOẠT 

ĐỘNG MÔ HÌNH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: 

1. Bước 1: Khảo sát xây dựng mô hình. 

Công an xã, thị trấn, chủ trì, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, 

đại diện khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tiến hành: 

- Khảo sát tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, chọn vị trí và xác định số 

lượng camera cần lắp đặt ở từng khu vực; tập trung gắn Camera tại các tuyến 

đường, đầu mối giao thông quan trọng, khu vực công cộng, tập trung đông dân cư, 

khu vực trọng điểm thường xảy ra các vụ việc phức tạp,... trụ sở cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường cần lắp đặt Camera kiểm soát an ninh. Quá trình thực hiện có 

thể tranh thủ ý kiến của các đơn vị, cá nhân có chuyên môn nhằm bảo đảm tính kết 

nối, an toàn, hiệu quả của thiết bị khi khai thác, sử dụng và tiết kiệm chi phí đầu tư, 

bảo hành, bảo trì. 

- Rà soát các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã chủ động lắp 

đặt camera, xác định những camera cần thiết kết nối vào mạng Camera chung. 

- Nguồn điện và mạng internet phục vụ kết nối hệ thống Camera. 

2. Bước 2: Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo 

- Căn cứ kết quả khảo sát, Công an xã, thị trấn, xây dựng phương án, đề xuất 

Đảng ủy, UBND cùng cấp về phê duyệt chủ trương xây dựng, triển khai thực hiện 

mô hình “Camera an ninh”. 
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- Đảng ủy xã, thị trấn, ban hành Nghị quyết về việc tổ chức xây dựng, triển 

khai thực hiện mô hình. 

- UBND xã, thị trấn ban hành: 

+ Kế hoạch xây dựng, triển khai thực hiện mô hình. 

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình. 

+ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện mô hình. 

- Tổ chức hội nghị quán triệt triển khai phân công nhiệm vụ đến các ban, 

ngành, đoàn thể, khu dân cư, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện mô hình để tổ chức 

Kế hoạch đề ra. 

3. Bước 3: Tổ chức xây dựng mô hình 

- Tổ chức tuyên truyền nội dung mô hình “Camera an ninh” (theo nội dung 

nêu tại mục II). 

- UBND xã, thị trấn chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với lực lượng 

Công an cùng cấp căn cứ kết quả khảo sát tại Bước 1 tiến hành khảo sát, lựa chọn 

đơn vị cung cấp thiết bị, dự trù kinh phí cho việc mua sắm Camera, thiết bị và chi 

phí lắp đặt, xây dựng Kế hoạch lắp đặt hệ thống Camera. 

- Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về chủ trương xây dựng, quản lý, sử dụng, duy 

trì hoạt động của hệ thống Camera an ninh, dự trù kinh phí, mức đóng góp, Kế 

hoạch lắp đặt, vận động Nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

ủng hộ nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác (điểm gắn Camera, hỗ trợ mạng 

internet, nguồn điện duy trì hoạt động của các Camera) để lắp đặt và duy trì hoạt 

động mô hình “Camera an ninh”. 

- Trên cơ sở lấy ý kiến Nhân dân và kinh phí, vật tư do các hộ gia đình, cơ quan, 

tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ, tổ chức lắp đặt hệ thống Camera theo Kế hoạch. 

- Ban hành quy định về quản lý, sử dụng, duy trì hoạt động của hệ thống 

Camera an ninh. 

- UBND xã, thị trấn, tổ chức hội nghị chỉ đạo thành lập mô hình. 

- UBND xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận tài chính và các bộ phận liên quan phối 

hợp các khu dân cư công khai các khoản kinh phí đóng góp từ nguồn xã hội hóa 

(đóng góp của Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các nguồn ủng hộ, 

tài trợ khác) và chi phí xây dựng mô hình tới người dân trên địa bàn. 

4. Duy trì hoạt động, phát triển mở rộng hệ thống camera, định kỳ sơ kết, 

tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình. 

UBND xã, thị trấn chỉ đạo quản lý, vận hành, sử dụng hiệu quả Camera an 

ninh đã được lắp đặt theo quy định, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động 

Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tự lắp đặt Camera giám sát an ninh 

trật tự, ủng hộ kinh phí để từng bước mở rộng các điểm lắp đặt Camera an ninh tại 



4 
 

các khu dân cư, địa bàn công cộng trên địa bàn xã, thị trấn, vận động các hộ dân, 

cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường mới lắp đặt Camera kết nối vào hệ thống 

Camera chung của xã, thị trấn. Định kỳ sơ kết (03 tháng, 06 tháng), tổng kết (01 

năm) để đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an huyện: 

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên, UBND các 

xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, củng cố và 

nhân rộng mô hình. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch 

này; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở. 

- Phối hợp với phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện làm tốt công 

tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của 

mô hình. 

- Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện tổ chức sơ, tổng kết và khen 

thưởng đối với những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, 

củng cố và nhân rộng mô hình. 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy chính quyền cùng cấp 

triển khai thực hiện Kế hoạch. 

2. Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo 

Ban Văn hóa các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc xây dựng, củng cố 

và nhân rộng mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tin, bài, ảnh, 

phóng sự, phát thanh, truyền hình. 

- Biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có 

nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc nói chung, cũng như trong việc xây dựng, củng cố và nhân rộng mô 

hình nói riêng. 

- Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa gắn với hoạt động tự quản về an ninh, trật tự; xây dựng, bổ sung hương ước, 

quy ước làng, xã, khu dân cư an toàn, văn hóa. 

3. Phòng Nội vụ huyện: Tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng 

đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và nhân 

rộng mô hình. 
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4. UBND các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình 

“Camera an ninh” của địa phương; coi công tác xây dựng, củng cố và nhân rộng 

mô hình là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng 

nông thôn, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã. 

- Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư tuyên truyền, vận động Nhân 

dân, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tích cực tham gia ủng hộ chủ 

trương xây dựng mô hình; ủng hộ nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác (điểm 

gắn camera, hỗ trợ mạng internet, nguồn điện duy trì hoạt động của camera) để lắp 

đặt và duy trì hoạt động mô hình camera an ninh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc xây 

dựng, củng cố và nhân rộng mô hình để tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân, tích 

cực, chủ động tham gia. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý Nhà nước 

liên quan đến tổ chức, tài chính... nhằm chủ động phòng ngừa phát sinh tiêu cực 

làm ảnh hưởng đến tác dụng và hiệu quả của mô hình. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên: Tổ chức tuyên 

truyền sâu rộng Kế hoạch xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình “Camera an 

ninh” tới đoàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên. Chỉ đạo các cấp đoàn, hội cơ sở 

phối hợp với UBND và Ban Chỉ đạo cùng cấp triển khai, thực hiện Kế hoạch; 

tuyên truyền, khuyến khích, động viên các hội viên, đoàn viên tích cực, tự giác 

tham gia xây dựng mô hình; chỉ đạo Ban công tác mặt trận cơ sở làm hạt nhân, 

nòng cốt trong xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình “Camera an ninh” 

6. Đề nghị Điện lực Xuân Trường, các doanh nghiệp viễn thông trong huyện: 

- Tạo điều kiện cho các xã, thị trấn được phối hợp sử dụng hệ thống cột điện 

hạ áp và cột điện truyền tải thông tin phục vụ việc lắp đặt mạng lưới điện của mô 

hình “Camera an ninh” cũng như thiết bị đo lường và giá điện năng. 

- Tư vấn, giúp đỡ các xã, thị trấn, các khu dân cư trong trong việc thiết kế 

mạng lưới điện của mô hình “Camera an ninh” đảm bảo kỹ thuật, an toàn, tiết 

kiệm, mỹ quan và đúng quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện có hiệu quả theo phân công nhiệm vụ, chủ động xây dựng Kế 

hoạch tổ chức triển khai thực hiệc xây dựng mô hình “Camera an ninh” tại địa 

phương đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.  

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan định kỳ báo cáo kết quả xây 

dựng, củng cố và nhân rộng mô hình “Camera an ninh” trong báo cáo công tác 

phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng, 01 
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năm gửi Thường trực Ban Chỉ đạo huyện (qua Đội xây dựng phong trào bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, Công an huyện Xuân Trường) để tổng hợp theo dõi, chỉ đạo./. 

3. Giao Công an huyện Xuân Trường (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 

huyện) theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng 

hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng, mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn 

huyện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; 

- Công an tỉnh (PV05, PV01); 

- TT Huyện ủy, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  

- Thành viên BCĐ 138 huyện; 

- BCĐ 138 các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Văn Vỵ 
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