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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện 

 tại Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định 

số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP 

ngày 28/12/2015 của Chính phủ 6 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 

Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về 

phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng và Nghị 

định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp 

của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo, 

bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng chống 

cháy rừng, ngày 28/6/2019 đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND 

huyện đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các 

đơn vị lực lượng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 và Nghị định 

số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ 6 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đại diện Thường trực 

Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, đại diện lãnh đạo và cán bộ tham mưu các đơn vị lực lượng vũ trang đóng 

trên địa bàn huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND 

xã Thái Bình (Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm trường bắn quốc gia Khu vực 

I, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). 

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa lực 

lượng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung 

Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng Công an, 

Quân sự, Biên phòng, Kiểm lâm trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2019 đạt 

nhiều kết quả, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, bám sát kế hoạch công 

tác đề ra; công tác thông tin giữa các lực lượng, đơn vị được thường xuyên, kịp 

thời phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn; an ninh trật tự được đảm 

bảo, biên giới quốc gia được giữ vững góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà Đảng bộ, chính quyền huyện 

đã đề ra.  
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Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị 

định số 77/2010/NĐ-CP và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP còn một số hạn chế, 

cụ thể: Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng có lúc, có nơi, 

có nội dung chưa kịp thời, chặt chẽ; công tác tuyên truyền chưa thực sự có chiều 

sâu, tình hình cháy rừng vẫn xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và kinh tế 

của người dân; tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều vấn đề 

phức tạp, xảy ra một số vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng; đơn thư của công 

dân phát sinh tăng, ở một số cơ sở còn để xảy ra tình trạng tồn đọng đơn thư, 

chậm giải quyết đơn thư của công dân, có công dân khiếu kiện vượt cấp; trên địa 

bàn còn có đối tượng nghiện ma túy tiềm ẩn tội phạm về ma túy. 

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định 

số 77/2010/NĐ-CP và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP giữa các đơn vị, trong thời 

gian tới yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ công chức, LLVT trên địa bàn huyện đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết Cấp ủy đảng các cấp 

về xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cán bộ công chức; nhất là tăng cường 

công tác quản lý kỷ luật trong LLVT, giữ vững mối đoàn kết Quân – Dân phấn 

đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. 

3. Chủ động phối hợp giữa các lực lượng bám sát, nắm chắc tình hình địa 

bàn, trao đổi thông tin hai chiều kịp thời chính xác, nhận định đánh giá tình hình, 

tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền xử trí có hiệu quả các tình huống, các vấn đề 

nảy sinh, nhất là khiếu kiện, tranh chấp đất đai đồi rừng, buôn lậu, gian lận 

thương mại, dịch bệnh…để kịp thời phối hợp xử lý các vụ việc, không để hình 

thành điểm nóng trên địa bàn. 

4. Trong thời gian vừa qua diễn biến tình hình dịch bệnh, thiên tai hết sức 

phức tạp, khó lường. Do vậy yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền địa phương chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết cho phòng chống 

thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Bốn tại chỗ” (Lực 

lượng tại chỗ; Phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ; Chỉ huy tại chỗ). Đặc biệt là 

quan tâm đến công tác phân công lực lượng phối hợp với UBND các xã, thị trấn, 

các ngành liên quan trong thời gian đang diến ra dịch lợn Châu phi; bố trí lực 

lượng sẵn sàng chiến đấu, ứng trực phòng, chống mưa bão trong những tháng 

mùa mưa sắp tới. 

5. Chủ động tăng cường công tác phối hợp, tham mưu cho Huyện ủy, 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn, đặc biệt là các đơn vị 

liên quan làm tốt công tác chuẩn bị hệ thống văn bản, văn kiện, cơ sở vật chất bảo 
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đảm cho nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đạt chất 

lượng hiệu quả cao nhất; sẵn sàng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đột xuất trên 

địa bàn. 

6. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo tốt Quy chế phối hợp 

giữa các đơn vị lực lượng vũ trang với các ban ngành của xã, đặc biệt là các xã 

Biên giới trong công tác phòng chống buôn lậu, bảo vệ an ninh trật tự khu vực 

biên giới; tăng cường công tác quản lý đất đai, quan tâm đẩy mạnh việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; chủ động, tăng cường công tác hòa 

giải, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai trên địa bàn. 

UBND huyện thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang  

  đóng trên địa bàn huyện; 

- Hạt Kiểm lâm; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàn 
 

 

(b/c) 

(để  
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