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Số:        /QĐ-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hậu Lộc, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 huyện Hậu Lộc  

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138 HUYỆN HẬU LỘC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-BCĐ 138/CP ngày 10/3/2020 của Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính Phủ về ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hậu Lộc; 

Theo đề nghị của Trưởng Công an huyện tại Tờ trình số 68/TTr-CAHL, ngày 

25/7/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

huyện Hậu Lộc. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc huyện Hậu Lộc” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 huyện). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Công an huyện, 

Trưởng các phòng, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện có liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban 

Chỉ đạo 138 huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- BCĐ 138 tỉnh (để b/c); 

- TTr: huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng, ban, ngành TV BCĐ 138 huyện (t/h); 

- BCĐ ANTT các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Minh Hoàng 
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UBDN HUYỆN HẬU LỘC 

BAN CHỈ ĐẠO 138 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và  

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hậu Lộc 
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BCĐ, ngày      /8/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện) 

 

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, chế độ làm việc; cơ 

chế điều hành, chế độ họp, thông tin, báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hậu Lộc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 huyện). 

2. Quy chế này áp dụng đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban 

Chỉ đạo 138 (gọi tắt là Thành viên Ban Chỉ đạo), Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. 

Điều 2. Vị trí, chức năng 

Ban Chỉ đạo 138 huyện Hậu Lộc là cơ quan tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân (viết tắt là UBND) huyện chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội; các Chỉ thị, Nghị 

quyết, Kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Ban Chỉ 

đạo 138 tỉnh và Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch 

về phòng, chống tội phạm, mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại 

dâm; phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo 

lực gia đình đã được Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ phê 

duyệt; các Đề án, kế hoạch, chương trình hành động về công tác bảo đảm an ninh, 

trật tự xã hội và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Huyện 

ủy, HĐND, UBND huyện Hậu Lộc (gọi chung là công tác phòng, chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc). 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động 

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ 

tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên; bảo đảm tuân thủ quy 

định của pháp luật và quy định của Quy chế này. 

2. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm 

chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào 
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toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể nơi công tác và sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. 

3. Bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành 

và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được pháp luật quy định. 

4. Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND huyện; Phó Trưởng ban và các 

thành viên khác sử dụng con dấu của phòng, ban, ngành, đoàn thể nơi công tác. 

Điều 4. Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo  

1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Công an huyện, trực tiếp phụ trách 

công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán 

người; phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo 

lực gia đình và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội thường trực về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và 

cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma tuý; Phòng Y tế thường trực về phòng, 

chống HIV/AIDS. 

2. Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo là Đội Tổng hợp Công an huyện và Tổ 

giúp việc Ban Chỉ đạo 138 huyện. 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM,  

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, ngành, Mặt 

trận Tổ quốc, các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, của Bộ, 

ngành, đoàn thể có liên quan ở Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, 

UBND huyện về lĩnh vực công tác này trên phạm vi toàn huyện. 

2. Ban hành các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, mua bán 

người, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc trong từng giai đoạn, hằng năm; theo dõi, tổng hợp tình 

hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về phòng, chống tội phạm, mua bán 

người, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phòng, chống xâm hại trẻ em, 

người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện. 

3. Nghiên cứu, tham mưu UBND huyện đề xuất với UBND tỉnh, các Bộ, 

ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành 

pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
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4. Tham mưu cho UBND huyện tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, đề xuất các hình thức khen thưởng, động viên đối với những tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

5. Chỉ đạo, điều phối các ngành, các xã, thị trấn thực hiện các hoạt động 

trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, 

ma túy, mại dâm; phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm 

pháp luật, bạo lực gia đình (có Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo được phân công 

theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn kèm theo). 

Điều 6. Trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo 

1. Trưởng ban: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện về 

mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện công tác 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, các Bộ, 

ngành, đoàn thể có liên quan ở Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, 

UBND huyện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, triệu tập, chủ trì 

các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo. Trong trường hợp cần thiết, ủy 

quyền cho các Phó Trưởng ban giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình. 

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Có trách nhiệm giúp Trưởng Ban chỉ đạo và 

quản lý điều hành thực hiện Chiến lược quốc gia, các Đề án của UBND tỉnh về 

phòng, chống tội phạm phòng, chống mua ma túy; phòng, chống mua bán người; 

phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật thuộc phạm 

vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa 

phương trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; điều hành 

giải quyết công việc của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, điều hành giải quyết 

công việc của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban ủy quyền. 

3. Các Phó Trưởng ban: Có trách nhiệm giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức 

triển khai thực hiện các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo; 

giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo theo 

chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ được Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền và 

chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và thủ trưởng cơ quan nơi công tác về quyết định 

của mình; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện 

công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc theo lĩnh vực, ngành, địa phương được phân công phụ trách. 

4. Các Ủy viên: Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp luật về toàn bộ 

công việc thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực nơi Ủy viên công tác, có trách nhiệm 
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tham mưu, giúp Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức, điều hành việc thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Cụ thể: 

- Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; đề 

xuất các biện pháp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành về công tác 

phòng, chống tội phạm; tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các cuộc 

kiểm tra do Ban Chỉ đạo phân công. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động về phòng, chống tội phạm, 

mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phòng, chống xâm hại 

trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, 

đơn vị đang công tác và những nhiệm vụ công tác khác được Trưởng ban phân công. 

- Chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực, ngành được giao quản lý liên quan 

đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc báo cáo tại các kỳ họp sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo. 

Tham gia góp ý kiến về hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo ở 

các ngành, các xã, thị trấn được phân công theo dõi, phụ trách. 

- Chỉ đạo bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tham mưu giải quyết các công việc 

thường xuyên, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hoạt động 

của Ban Chỉ đạo; chủ động nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

- Trường hợp có thay đổi về cơ cấu tổ chức hoặc phân công lại nhiệm vụ công 

tác khác thì Ủy viên Ban Chỉ đạo phải báo cáo, đề xuất lãnh đạo phòng, ban, ngành, 

đoàn thể, cơ quan nơi công tác có trách nhiệm cử người khác thay thế, báo cáo 

Trưởng ban và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để kịp thời thay thế, kiện toàn. 

Điều 7. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

1. Thành phần Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm có: Tổ trưởng, các Phó Tổ 

trưởng và các Tổ viên do cán bộ thuộc một số phòng, ban, ngành thành viên Ban 

Chỉ đạo 138 huyện cử người tham gia. 

2. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo điều hành, triển 

khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo trong công tác 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc. 

Điều 8. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

1. Cơ quan thường trực: 

- Công an huyện là cơ quan thường trực về công tác phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống xâm hại trẻ em, 
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người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ; do đồng chí Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng ban 

thường trực phụ trách. 

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực về công 

tác công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi cho người nghiện 

ma tuý; do đồng chí Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên phụ 

trách. 

- Phòng Y tế là cơ quan thường trực về công tác phòng, chống HIV/AIDS; do 

đồng chí Trưởng phòng Phòng Y tế, Ủy viên phụ trách. 

2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND huyện, các Phó Trưởng 

ban sử dụng con dấu của cơ quan mình trong công tác. 

3. Cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu có trách nhiệm giúp Ban 

Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động của từng 

chương trình mục tiêu trong từng giai đoạn; hằng năm trình Ban Chỉ đạo phê duyệt 

và giúp Ban Chỉ đạo điều hành, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tiến độ, 

tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của từng chương trình 

mục tiêu trên phạm vi toàn huyện. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, các lực 

lượng phối hợp đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên 

nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội 

nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham 

nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các xã, thực hiện từng 

chương trình mục tiêu. 

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ 

đạo theo từng chương trình mục tiêu, đảm bảo thông tin giữa các thành viên Ban 

Chỉ đạo; giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ các chuyên đề, dự án, đề án; nghiên 

cứu khoa học, xây dựng, đề xuất nội dung chương trình, giáo trình, bài giảng, kế 

hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ theo từng chương trình 

mục tiêu. 

- Lưu giữ hồ sơ, quản lý tư liệu, trang thiết bị của từng chương trình mục tiêu 

theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính và kế hoạch xây dựng kế hoạch, dự toán kinh 

phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án, hàng năm trình Chủ tịch 
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UBND huyện phê duyệt; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo 

đúng hợp đồng trách nhiệm đã ký kết giữa Ban Chỉ đạo với các đơn vị, địa phương 

và các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. 

- Duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị 

và cá nhân có liên quan với Ban Chỉ đạo; bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo được 

thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Chương 

trình phối hợp hành động ký kết với các ngành, đoàn thể về phòng, chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn đề xuất Hội đồng Thi đua 

khen thưởng các cấp xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Tham mưu đề xuất sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên của huyện phân 

bổ cho công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ; kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phòng 

chống tội phạm, HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm được cấp theo đúng 

quy định và các nguồn kinh phí khác (nếu có).  

Điều 9. Chế độ giao ban, hội họp và thông tin báo cáo 

- Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ sáu tháng (vào tuần đầu tiên của tháng 5), 

một năm (vào tuần đầu tiên của tháng 11) và họp đột xuất theo quyết định của 

Trưởng ban. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban sẽ triệu tập Thường trực Ban 

Chỉ đạo họp để giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo; cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo đề xuất Trưởng ban quyết định nội dung, thành phần tham gia, thời gian tổ 

chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham 

dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo; phối hợp chuẩn bị nội dung họp khi có 

yêu cầu của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo 

không tham dự họp, phải báo cáo xin ý kiến Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban chủ 

trì phiên họp và có thể ủy quyền cho cán bộ dự họp thay nếu được sự đồng ý của 

chủ trì phiên họp; Cơ quan thường trực phải đăng ký lịch họp với Trưởng ban và 

gửi kèm theo các tài liệu liên quan trước ít nhất 05 ngày làm việc để Trưởng ban 

xem xét, quyết định (trừ trường hợp đột xuất, khẩn cấp). 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ 

báo cáo định kỳ hằng tháng (trước ngày 10), quý (trước ngày 10 các tháng 3, 6, 9, 

12), 6 tháng (trước ngày 05/5) và 1 năm (trước ngày 05/11) và các báo cáo đột xuất 

về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đơn vị mình. Báo cáo gửi Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo (Đội Tổng hợp, Công an huyện) để tập hợp báo cáo 

Trưởng Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. 
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- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo 

huyện và Trưởng Ban Chỉ đạo ANTT các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy định về 

chế độ thông tin, báo cáo theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và các quy định 

có liên quan; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 

các vụ việc phạm tội nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm để 

chỉ đạo giải quyết. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện theo dõi sát diễn 

biến tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn, định kỳ hàng tháng có văn 

bản báo cáo Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 về tình hình, kết quả 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Văn phòng HĐND&UBND huyện có 

trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của cơ quan thường trực. 

Điều 10. Kinh phí hoạt động 

Ban Chỉ đạo thống nhất quản lý nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp 

(bao gồm kinh phí do UBND tỉnh, UBND huyện cấp) để thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, 

mại dâm; phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, 

bạo lực gia đình trên địa bàn huyện; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát việc sử 

dụng kinh phí tại các đơn vị, địa phương. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện 

theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Chương II 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực và Tổ giúp việc 

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này, trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo, đề 

xuất với Trưởng ban để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./. 



PHỤ LỤC 

Phân công thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện 

theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các xã, Thị trấn 
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-BCĐ, ngày     /8/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện Hậu Lộc) 

 

TT Thành viên ban chỉ đạo 
Địa bàn 

phụ trách 

1  
Ông Trương Văn Thuấn - Trưởng ban dân vận huyện ủy - 

Chủ tịch UBMTTQ huyện 
Xã Thành Lộc  

2  Ông Nguyễn Văn Đại - Phó trưởng Công an huyện Xã Ngư Lộc 

3  Ông Nguyễn Trọng Dưỡng - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Xã Hưng Lộc 

4  Ông Phạm Ngọc Toàn - Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện Xã Triệu Lộc 

5  Ông Nguyễn Ngọc Đức - Đồn trưởng Đồn biên phòng Đa Lộc Xã Đa Lộc 

6  Ông Trần Hồng Lực - Phó trưởng Công an huyện Xã Hòa Lộc, Phong Lộc 

7  Ông Bùi Văn Hùng - Phó trưởng Công an huyện Thị trấn, xã Thuần Lộc 

8  Ông Lê Hữu Tài - Phó trưởng Công an huyện Xã Hoa Lộc 

9  Ông Lê Ngọc Hưng - Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Xã Minh Lộc 

10  Ông Bùi Ngọc Tú - Trưởng phòng LĐTB&XH  Xã Phú Lộc 

11  Bà Nguyễn Thị Liên - Chánh VP HĐND-UBND huyện Xã Quang Lộc 

12  Ông Hoàng Viết Tuân - Trưởng phòng GD&ĐT Khối Giáo dục 

13  Ông Hoàng Văn Công - Trưởng phòng VHTT&TT Xã Cầu Lộc 

14  Ông Phạm Anh Khoa -  Chánh Thanh tra huyện Xã Hải Lộc 

15  Ông Lê Ngọc Hải - Trưởng phòng Tư pháp huyện Xã Tiến Lộc 

16  Ông Nguyễn Thanh Chương - GĐTTVH, TT&DL Xã Xuân Lộc 

17  Ông Nguyễn Văn Thái - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Xã Đồng Lộc 

18  Ông Đồng Văn Hoan - Viện trưởng VKSND huyện Xã Tuy Lộc 

19  Ông Nguyễn Thành Vân - Chủ tịch Hội CCB huyện Xã Liên Lộc 

20  Bà Hoàng Thị Thương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xã Lộc Sơn 

21  Ông Ngọ Văn Thành - Chủ tịch Hội nông dân huyện Xã Đại Lộc 

22  Ông Nguyễn Ngọc Thành - Bí thư huyện đoàn Xã Mỹ Lộc 



 

23  Ông Trình Ngọc Quang - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Khối cơ quan 

24  Ông Phạm Hùng Bích - Hiệu trưởng trường THPT Hậu Lộc I 
Trường THPT Hậu 

Lộc I 

25  
Ông Đặng Quang Thanh - Hiệu trưởng trường THPT Hậu Lộc 

II 

Trường THPT Hậu 

Lộc II 

26  Bà Mai Thị Thơm - Hiệu trưởng trường THPT Hậu Lộc III 
Trường THPT Hậu 

Lộc III 

27  Bà Trần Thị Huệ - Hiệu trưởng trường THPT Hậu Lộc IV 
Trường THPT Hậu 

Lộc IV 

28  Ông Nguyễn Văn Thọ - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX 
Trung tâm GDNN-

GDTX 
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