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KẾ HOẠCH 

Phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, 

kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 

về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

 

Những năm qua, huyện Xuân Trường đã triển khai thực hiện nhiều dự án lớn 

như: Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư 

Trường Chinh; Khu đô thị thị trấn Xuân Trường; Dự án kiên cố hóa kênh Cát 

Xuyên; Tuyến đường 489C từ cầu Lạc Quần đến phà Sa Cao, mở rộng CCN Xuân 

Tiến... góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống, thu 

nhập của người dân. Trong thời gian tới, huyện tập trung triển khai đầu tư nhiều dự 

án mới như: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thượng Thành; Khu 

Công nghiệp Xuân Hồng; mở rộng cụm Công nghiệp Xuân Tiến giai đoạn 3; xây 

dựng hạ tầng khu dịch vụ thương mại tổng hợp chân cầu Lạc Quần; xây dựng các 

khu đô thị, khu dân cư tập trung, các tuyến đường trục đi qua huyện theo quy 

hoạch của tỉnh... Dự báo khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích 

phát triển kinh tế - xã hội cho huyện và người dân địa phương. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số dự án, việc giải phóng mặt bằng 

liên quan đến lợi ích của một bộ phận người dân, đã nảy sinh một số vấn đề phức 

tạp, xuất hiện đơn thư, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT tại địa 

phương. Nguyên nhân chủ yếu là do: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có 

nơi chưa được chú trọng, tuyên truyền chưa sâu, chưa tạo được sự đồng thuận cao 

trong quần chúng; Chưa huy động được tối đa sự vào cuộc của cấp ủy, chính 

quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác đảm bảo ANTT; một số đối 

tượng khiếu kiện kéo dài lợi dụng tình hình để kích động, lôi kéo tập trung khiếu 

kiện đông người, vượt cấp… 

Trước tình hình trên, thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/HU ngày 07/7/2021 của 

BCH Đảng bộ huyện về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

kiểu mẫu gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 

số 44-NQ/HU ngày 07/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh thu hút đầu 

tư phát triển Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ giai đoạn 2021-2025 và những 

năm tiếp theo; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND huyện 

về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn huyện Xuân Trường, Nghị quyết số 29-NQ/HU ngày 3/6/2016 của 

BCH Đảng bộ huyện về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản 

lý nhà nước về đất đai và giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến đất đai trên 

địa bàn huyện, Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện 
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ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý Nhà nước về đất 

đai theo Nghị quyết số 17- NQ/TU, Kết luận số 43-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh 

và Nghị quyết 29-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện, Kế hoạch số 36/KH-UBND 

ngày 04/4/2022 của UBND huyện thực hiện Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 11/02/2022 

của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Ban Chỉ đạo 138 huyện xây dựng Kế hoạch phát động toàn dân hưởng ứng, 

chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền 

các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm 

an ninh, trật tự trong tổ chức triển khai, thực hiện các dự án trọng điểm về kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho quần 

chúng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và ý nghĩa, 

lợi ích của các dự án trọng điểm đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời 

sống nhân dân. Vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành các quy 

định của pháp luật về đảm bảo ANTT, đồng thời cảnh giác với âm mưu của các thế 

lực thù địch, phản động, đối tượng xấu lợi dụng việc triển khai, thực hiện các dự án 

trọng điểm để chống phá Đảng, Nhà nước. 

3. Quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương phải bám sát nhiệm vụ được 

phân công, thực hiện lồng ghép, gắn kết chặc chẽ với các phong trào thi đua, các 

cuộc vận động khác và các chương trình, kế hoạch công tác có liên quan. Chủ động 

phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm tiến độ. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN, NỘI DUNG PHONG TRÀO 

1. Đối tượng hướng tới 

- Quần chúng nhân dân tại các xã, thị trấn nơi triển khai các dự án trọng điểm 

phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

- Tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan đến triển khai các dự án trọng điểm. 

- Đối tượng chính trị có biểu hiện hoạt động chống đối, kích động, dụ dỗ, lôi 

kéo quần chúng nhân dân tham gia khiếu kiện trái pháp luật. 

2. Địa bàn trọng điểm. 

- Các xã, thị trấn nơi triển khai các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh. 

- Trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, mục tiêu trọng điểm nơi những người 

khiếu kiện thường tập trung đông người để khiếu kiện trái pháp luật, gây rối ANTT. 

3. Nội dung phong trào 
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3.1. Về hoạt động “Hưởng ứng” 

- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương xây 

dựng các dự án trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh: Chủ động tiếp 

nhận chủ trương của tỉnh, huyện về xây dựng các dự án trọng điểm; khẩn trương 

ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai, thực hiện theo chức 

năng, nhiêm vụ, gắn với bảo đảm ANTT; huy động tối đa lực lượng thực hiện 

quyết liệt các nhiệm vụ bảo đảm việc xây dựng dự án được triển khai đúng tiến độ; 

chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT, phát 

động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

- Quần chúng nhân dân: Đồng tình, ủng hộ với nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương xây dựng dự án của tỉnh, huyện; xác định đó 

là động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế của địa phương, tạo cơ hội nâng cao thu 

nhập của gia đình, cá nhân, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng; tích cực 

tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình đồng tình, ủng hộ việc triển khai 

xây dựng dự án; chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, tích cực tố giác, lên 

án những hành vi vi phạm pháp luật, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

và các phong trào khác do địa phương phát động. 

- Các tổ chức, cá nhân có đất, tài sản liên quan đến triển khai xây dựng các dự 

án trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh: Ủng hộ, đồng tình với chủ 

trương của cấp ủy Đảng, chính quyền; đồng thuận với lộ trình, các bước triển khai, 

phương án thu hồi đất, bồi thường thiệt hại,... trong quá trình triển khai, thực hiện 

các dự án; kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng về những khó khăn, vướng 

mắc liên quan đến lợi ích bị ảnh hưởng (như giá đền bù, hỗ trợ, bố trí tái định cư, 

việc làm, môi trường...); tích cực tham gia các buổi gặp gỡ, đối thoại với các cấp 

chính quyền để cùng đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tự giác 

bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật. 

3.2. Về nội dung “Chấp hành pháp luật” 

- Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có 

chức năng tổ chức triển khai, xây dựng các dự án trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh phải chấp hành nghiêm các quy trình thực hiện đầu tư dự án; quy 

định của pháp luật về đầu tư, xây dựng như: Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật 

Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong quá 

trình triển khai thực hiện các giai đoạn xây dựng dự án phải gắn với nhiệm vụ bảo 

đảm ANTT; khi xuất hiện mâu thuẫn, phải thực hiện phương châm lấy tuyên 

truyền, vận động là chính, không được áp dụng các biện pháp cưỡng chế thô bạo 

với quần chúng nhân dân.    

- Quần chúng nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn nơi triển khai, xây dựng 

các dự án trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật về bảo đảm ANTT, nhất là quy định về bảo đảm trật tự 
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công cộng, trật tự, an toàn giao thông; quy định về bảo đảm an ninh mạng; các 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, phòng, chống dịch Covid-19.  

- Tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai, xây dựng các dự án 

trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thực hiện tốt các quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, khiếu nại, tố cáo; các quy định về bảo đảm 

ANTT; không được có những hành vi như: Tập trung đông người, căng treo băng 

rôn, khẩu hiệu, rải tờ rơi, gây rối trật tự công cộng; đăng tải, chia sẻ những thông 

tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân; 

chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản... 

3.3. Về “Kỷ cương” 

- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong việc triển 

khai, thực hiện các dự án trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.  

- Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các tội phạm hình sự, ma túy, 

bài trừ tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm những hành vi quá khích gây rối trật tự công 

cộng; đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây 

hoang mang trong quần chúng nhân dân; chống người thi hành công vụ, cố ý gây 

thương tích, hủy hoại tài sản... 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền 

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt việc đối thoại, 

giải đáp, tháo gỡ khó khăn,vướng mắc, tạo sự đồng thuận của người dân đối với 

việc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

- Tham mưu chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách bảo 

đảm an sinh xã hội đối với các cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất, hoặc bị ảnh hưởng 

trong quá trình triển khai, thực hiện dự án (như giá đền bù, bố trí tái định cư, việc 

làm, môi trường...). 

- Thu thập thông tin, tài liệu và làm việc với các cơ quan chức năng để rà soát, 

đánh giá các căn cứ, trình tự, thủ tục pháp lý làm cơ sở để chính quyền địa phương 

xem xét, ban hành quyết định cưỡng chế, thi công các công trình, dự án bảo đảm 

đúng trình tự, quy định của pháp luật; phát hiện những sơ hở, thiếu sót, kiến nghị 

các biện pháp khắc phục (nếu có).  

- Tham mưu củng cố hệ thống chính trị cơ sở đủ sức nắm tình hình, quản lý, 

điều hành các mặt công tác, có phương án giải quyết các vụ khiếu kiện ngay từ cơ 

sở, nhằm hạn chế thấp nhất việc kéo đông người đi khiếu kiện vượt cấp. 
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- Tham mưu cấp ủy, chính quyền khi có đoàn, người đi khiếu tố, phải thành 

lập tổ công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và đưa công dân của địa phương 

mình về giải quyết, quản lý. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động 

Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm mọi 

người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình triển khai dự án, không để 

các phần tử xấu lợi dụng đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong quần 

chúng nhân dân. 

- Nội dung tuyên truyền, vận động: Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, 

đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

về phát triển kinh tế; những lợi ích mang lại cho địa phương và người dân khu vực 

các địa phương nơi dự án được triển khai và đi vào hoạt động; các quy định của 

pháp luật về việc khiếu nại, tố cáo, các chính sách pháp luật liên quan đến đền bù, 

thu hồi, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án như: Luật Khiếu nại, Luật Tố 

cáo, Luật Đất đai sửa đổi... Các quy định của pháp luật về quyền lợi, chế độ cho 

các tổ chức, cá nhân có liên quan khi triển khai dự án; quy định về bảo đảm ANTT 

tại những nơi công cộng, trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền; quy định về đăng tải, 

chia sẻ, bình luận thông tin trên mạng xã hội (như Luật An ninh mạng, Nghị định 

số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, 

viễn thông, tần số và vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử...); 

âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu lợi dụng khiếu kiện gây phức tạp tình hình 

ANTT để mọi tầng lớp nhân dân biết từ đó nêu cao tinh thần cách giác... 

- Biện pháp: Các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện tăng 

cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, biên soạn các tin, bài đăng tải trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên các trang website, fanpage 

do đơn vị quản lý, nhắn tin đến các thuê bao di động. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên trong các 

buổi sinh hoạt, từ đó vận động người thân trong gia đình tích cực tham gia bảo 

đảm ANTT. Tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường thời lượng đăng 

phát trên hệ thống loa truyền thanh; hướng dẫn các thôn, xóm, tổ dân phố tổ chức 

tuyên truyền đến mọi người dân trong các cuộc họp chi bộ, tổ dân phố; tổ chức họp 

dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân liên quan đến dự án; ban hành 

biểu mẫu và tổ chức ký cam kết bảo đảm ANTT đến các hộ dân, căng treo pano, 

khẩu hiệu, tổ chức in, phát tờ gấp tuyên truyền. Tranh thủ các chức sắc tôn giáo, 

người uy tín tại địa phương tuyên truyền, vận động tín đồ, giáo dân; tham mưu cấp 

ủy Đảng các cấp phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên, đồng thời vận 

động người thân trong gia đình chấp hành các quy định về đảm bảo ANTT. Tham 

mưu thành lập Tổ công tác gồm các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng 

thôn, xóm trực tiếp gặp gỡ, vận động những hộ trọng điểm. 

3. Tăng cường phối hợp, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch liên ngành 

trong công tác bảo đảm ANTT. 
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- Các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện tăng cường phối 

hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên các lĩnh vực. Tăng cường nắm tình 

hình, trao đổi thông tin, phối hợp vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về 

bảo đảm ANTT; tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội tại các địa bàn nơi triển khai, thực hiện các dự án trọng điểm của huyện. 

- Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 279/KH- BCA-MTTQ ngày 29/3/2021 về việc tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công 

an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai 

đoạn 2021-2023; Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCB ngày 18/4/2014 

giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về “Thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”; Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT 

ngày 08/5/2002 giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với Bộ Công an về “Quản lý, 

giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.  

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương gắn kết phong trào “Toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ 

cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh” với các phong trào khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”... Phối hợp duy trì thực hiện các mô 

hình đã xây dựng đang phát huy hiệu quả tại khu dân cư như: “Khu dân cư tự quản, 

không tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội”, “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân an 

toàn”, “Quản lý, giáo dục con, em trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội”, 

“Mẹ giỏi, con ngoan về ANTT” “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”... 

4. Triển khai các biện pháp an ninh 

- Lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt 

công tác nắm hộ, nắm người, qua đó tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng 

nhân dân, đặc biệt là các hộ, cá nhân trong diện thu hồi đất. Chủ động nắm chắc 

tình hình từ sớm, từ xa; làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng; xử lý kịp thời 

các nguy cơ mất ANTT ngay từ cơ sở. 

- Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền vận động, tranh thủ các chức sắc 

tôn giáo, người uy tín tại địa phương tuyên truyền, vận động tín đồ, giáo dân; tuyên 

truyền, vận động quần chúng nhân dân lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, 

nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của người dân, tạo sự tin tưởng, gắn kết, đồng 

thuận cao của quần chúng nhân dân trong công tác triển khai dự án, hạn chế sơ hở, 

thiếu sót, không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ khiếu kiện đông người, vượt cấp, 

gây phức tạp tình hình ANTT, góp phần đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ. 

- Nắm chắc tình hình, dư luận trên không gian mạng liên quan đến việc triển 

khai, thực hiện các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; chủ 
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động biên soạn tài liệu tuyên truyền, phản bác, đấu tranh với những thông tin sai 

trái; đề xuất với cơ quan quản lý có thẩm quyền ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin 

sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. 

- Tổ chức các biện pháp tuyên truyền, vận động, tập trung công tác tranh thủ, 

phân hóa số đầu đơn, quá khích. Chủ động thu thập thông tin, tài liệu các hành vi 

vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai các dự án như: Rải tờ rơi, căng treo 

băng rôn, khẩu hiệu, tập trung đông người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, 

chống người thi hành công vụ... phục vụ việc đấu tranh, điều tra, xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng các phương án cụ thể giải quyết 

các tình huống liên quan đến tờ rơi, khẩu hiệu, tập trung đông người khiếu tố, giải 

phóng mặt bằng, thi công thực hiện dự án để chủ động giải quyết, không để bị 

động, bất ngờ, mất ANTT. 

5. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình các đối 

tượng trọng điểm tại các địa bàn nơi triển khai dự án, kịp thời phát hiện, đấu tranh 

ngăn chặn có hiệu quả các tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung phát hiện, đấu tranh 

với tội phạm có tổ chức, giải quyết án nổi; tổ chức các đợt vận động quần chúng 

tham gia tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; truy bắt các đối tượng truy nã, 

trốn thi hành án, vận động tội phạm ra tự thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ quản lý, sử dụng trái phép; phòng, chống cháy nổ. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, khám phá, xử lý tội phạm, 

không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; phối hợp đẩy nhanh tiến độ 

điều tra, giải quyết, xử lý các vụ án dự luận xã hội quan tâm, góp phần ổn định tình 

hình, tạo điều kiện thuận lợi cho phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, 

Tòa án nhân dân huyện trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự. Lựa 

chọn, đưa ra xét xử một số vụ án dư luận xã hội quan tâm tại các địa bàn dân cư 

nơi triển khai thực hiện dự án để tuyên truyền, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. 

6. Công tác quản lý nhà nước về ANTT. 

- Tăng cường trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã 

hội, nhất là công tác quản lý an toàn thông tin mạng, in ấn, văn hóa phẩm, cơ sở 

kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý 

vũ khí, vật liệu nổ... không để lợi dụng vào hoạt động khiếu tố. Đồng thời xử lý các 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực in ấn, tán phát, đăng tải thông tin sai sự 

thật trên không gian mạng. 

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác lập hồ sơ và tham gia quản lý, giáo 

dục đối tượng tại xã, thị trấn; cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; lập hồ sơ đi cơ sở 

giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, chủ động giải 
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quyết các nhân tố gây án, phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn xã, thị trấn nơi triển 

khai thực hiện dự án. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn; chú trọng kiểm tra các cơ sở kinh doanh vận tải, phương tiện vận 

chuyển khách có biểu hiện nghi vấn, dễ bị các đối tượng lợi dụng kéo đi khiếu kiện 

vượt cấp, đông người. 

7. Củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng nòng cốt, nhân rộng điển hình 

tiêu biểu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Công an xã chính quy, đồng 

thời tiếp tục duy trì lực lượng Công an xã bán chuyên trách theo Pháp Lệnh Công an 

xã. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị 

phương tiện làm việc và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng chức năng 

và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại các địa bàn triển 

khai, thực hiện các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

- Tiếp tục duy trì các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở 

cơ sở như: “Tổ hòa giải”, “Tổ Cựu chiến binh vì dân”, “Tổ tuần tra nhân dân”, 

“Đội an ninh tự quản”... Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, quan tâm 

khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM  

1. Công an huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 huyện theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phát động toàn dân 

hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án 

trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại cơ sở. 

- Nắm chắc tình hình liên quan đến quá trình triển khai dự án, tập trung nắm 

dư luận và ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân, các tổ chức, cá nhân có đất, 

tài sản bị thu hồi, các vụ việc phức tạp có khả năng phát sinh tranh chấp, khiếu 

kiện, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện các giải pháp bảo đảm 

ANTT, không để phức tạp, trở thành điểm nóng. 

- Hướng dẫn thực hiện các nội dung xây dựng, phát động phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ; thường xuyên thông báo những âm mưu “diễn biến hòa bình” của 

các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng tình hình kích động; phương 

thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để cán bộ, đảng viên 

và quần chúng nhân dân biết, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, phòng ngừa. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các phương 

án bảo đảm ANTT trong cưỡng chế, giải phóng mặt bằng; giải quyết tập trung 

đông người gây rối ANTT; tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, 
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tệ nạn xã hội; tăng cường có hiệu quả công tác quản lý hành chính, kiểm tra, phát 

hiện thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.  

- Định kỳ tham mưu BCĐ 138 huyện tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đề ra 

các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo; đề xuất 

biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện phong trào này. 

- Tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Công an tỉnh, Thường trực 

Huyện ủy, UBND huyện theo quy định. 

2. Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện: Tổ chức thông tin, 

tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Kế hoạch của tỉnh, 

huyện về phát triển kinh tế - xã hội; các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, khiếu 

nại, tố cáo, chính sách liên quan đến đền bù, thu hồi, giải phóng mặt bằng; âm 

mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu lợi dụng khiếu kiện gây phức tạp tình hình 

ANTT... trên hệ thống phát thanh huyện và Đài truyền thanh xã, thị trấn nhằm 

nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân 

trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện 

phê duyệt các dự án đầu tư theo thẩm quyền, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch 

đã được duyệt trên địa bàn có dự án; thường xuyên thông tin về tiến độ thực hiện 

các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu UBND huyện bố trí vốn cho các dự án đảm bảo công tác giải 

phóng mặt bằng theo đúng tiến độ được phê duyệt; rà soát các dự án đầu tư đã được 

phê duyệt nhưng còn gặp khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu, kiến nghị cấp 

có thẩm quyền các biện pháp giải quyết để triển khai thực hiện dự án đảm bảo hiệu 

quả đầu tư; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản nhà 

nước, bảo đảm quyền lợi chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện: 

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước và tổ 

chức hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, môi trường; 

triển khai chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Chủ động 

trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng 

ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác 

tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường sinh thái; giám sát 

việc thực hiện quy định bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư. 

- Phối hợp với các cơ quan, địa phương (nơi thực hiện thu hồi đất để sử dụng 

vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội) lập, thẩm định trình 

phê duyệt và tổ chức thực hiện kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, 

tái định cư theo quy định của pháp luật. 
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5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: 

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp bị thu hồi đất ở kết 

hợp kinh doanh, dịch vụ, sản xuất của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ 

ở theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, tư 

vấn, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn cho các 

đối tượng; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý số người nghiện có hồ sơ bệnh 

án, người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.   

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với Công an huyện tham mưu cấp 

ủy, chính quyền địa phương đảm bảo thực hiện đúng các bước quy trình giải phóng 

mặt bằng thực hiện các dự án kinh tế ở khu vực giáp ranh. Phối hợp với Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng huyện rà soát, đánh giá và tham gia ý kiến thẩm định các dự án 

liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trên địa bàn huyện. 

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể nhân dân trong huyện: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng các dự án trọng 

điểm, phổ biến pháp luật liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng, quy định 

về khiếu nại, tố cáo và bảo đảm ANTT để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

đoàn viên, hội viên các cấp. 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đối với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là những địa phương gặp nhiều khó khăn 

trong quá trình tổ chức thực hiện công tác GPMB các công trình, dự án. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện vận động các tôn giáo có văn bản (“thông 

bạch”, “thư chung”...) nhắc nhở tín đồ hướng ứng, ủng hộ chủ trương đầu tư, xây 

dựng các dự án quan trọng của trung ương, tỉnh, huyện, không tham gia tụ tập 

đông người khiếu kiện trái pháp luật, chấp hành quy định của pháp luật, không 

phạm tội, mắc tệ nạn xã hội, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân... 

- Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình “Tổ Cựu 

chiến binh vì dân” tham gia giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết, hòa giải những mâu 

thuẫn trong nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn 

xã hội ngay từ cơ sở. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu 

quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, tham gia xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, triển khai thực hiện 8 tiêu chí, trong đó có tiêu chí 

“Gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. 

- Đoàn TNCS HCM huyện thành lập các đội thanh niên tình nguyện tuyên 

truyền phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là tại các địa bàn triển 
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khai, xây dựng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Phối hợp tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những thanh, thiếu niên hư, chậm 

tiến tại gia đình và cộng đồng. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. 

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện: Phối hợp 

chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; 

chú ý lựa chọn một số vụ án nổi, dư luận quan tâm liên quan đến quá trình triển 

khai, thực hiện các dự án trọng điểm để đưa ra xét xử điểm, lưu động, phục vụ 

công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.  

9. UBND, Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo Kế hoạch này, 

đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Định kỳ, 

báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện nhiệm vụ này lồng ghép trong báo cáo kinh 

tế xã hội 6 tháng 01 năm theo quy định. 

10. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện: Chỉ đạo, kiểm tra, 

đôn đốc kết quả thực hiện kế hoạch này theo địa bàn các xã, thị trấn được phân 

công phụ trách. 

Trên đây là Kế hoạch phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ 

cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh trên địa bàn huyện./. 
Nơi nhận: 
- TT BCĐ 138 tỉnh; 

- Công an tỉnh (PV05, PV01); 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thành viên BCĐ 138 huyện; 

- BCĐ 138 các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BCĐ 138 huyện (TH, XDPT), 02b. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Văn Vỵ 
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