
BẢNG CHẤM ĐIỂM 
ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI PHONG TRÀO ĐỐI VỚI PHƯỜNG, XÃ 

(theo QĐ 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng BCA) 

 
 

STT Nội dung chấm điểm 

Điểm 

chuẩn 

(100 điểm) 

Điểm 

tự 

chấm 

Cấp 

trên 

chấm 

1 

Quý I hằng năm, đảng ủy có nghị quyết chuyên đề và tổ 

chức triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của 

cấp trên về xây dựng phong trào 

2 2 

 

2 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp xã 

có chương trình hoặc kế hoạch sát hợp để chỉ đạo xây 

dựng phong trào; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra việc triển khai thực hiện; tổ chức sơ, tổng kết phong 

trào và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo 

3 3 

 

3 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên 

truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội 

phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; giữ 

gìn trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa, ngăn chặn, 

không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng và 

phòng, chống thiên tai, dịch bệnh 

5 5 

 

4 

Chỉ đạo, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc” và các chủ đề khác theo chỉ đạo 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 các cấp 

bảo đảm về nội dung, hình thức và hiệu quả theo tinh thần 

hướng về cơ sở 

5 5 

 

5 
Thường xuyên củng cố, kiện toàn các lực lượng nòng cốt 

bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh 
2 2 

 

6 

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với dân quân 

tự vệ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 

trong công tác xây dựng phong trào 

3 2 

 

 Xây dựng kế hoạch phối hợp 1 1  

Định kỳ tổ chức giao ban, sơ, tổng kết đánh giá kết quả 

thực hiện theo quy định 
2 1 

 

7 

 

Quan tâm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và 

kinh phí huy động tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá 

nhân theo hình thức xã hội hóa và các điều kiện đảm 

3 2 

 



2 

 

bảo hợp pháp, đúng quy định để xây dựng phong trào 

8 
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ quan Đảng, chính 

quyền cấp xã 
8 8 

 

 

Không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ; đơn thư, khiếu kiện 

không đúng quy định; tiêu cực tham nhũng, thất thoát tài 

sản 

2 2 

 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước 2 2  

Xây dựng nội quy ra vào trụ sở cơ quan Đảng, chính 

quyền cấp xã; bố trí lực lượng bảo vệ 
2 2 

 

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, 

cứu hộ cứu nạn; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ theo đúng quy định 

2 2 

 

9 

100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

xây dựng mô hình mới hoặc duy trì mô hình phong trào 

hoạt động hiệu quả, thiết thực; sơ, tổng kết, đánh giá, 

thanh loại mô hình phong trào hoạt động không hiệu quả 

10 10 

 

10 

 
Đăng ký, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 53 51 

 

 

Ủy ban nhân dân cấp xã có đăng ký phấn đấu đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 
1 1 

 

100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn đăng ký phấn đấu 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 

2 2 

 

Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 50 48 
 

11 Lực lượng Công an cấp xã 3 3  

 

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp xã ban hành 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện công tác xây dựng phong trào 

1 1 

 

Tích cực phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận 

động Nhân dân; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết điểm, tụ điểm 

phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn; quản lý chặt chẽ 

các ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

1 1 

 

Không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật 1 1 
 



3 

 

12 

Tập thể hoặc cá nhân được cấp trên khen thưởng đột xuất 

trong phong trào (Giấy khen: Tập thể 2 điểm, cá nhân 1 

điểm; Bằng khen: Tập thể 3 điểm, cá nhân 2 điểm; tối đa 

không quá 3 điểm). 

3 1 

 

Tổng điểm 100 94  

 

- Tổng điểm: 94/100 điểm                                             

- Tự xếp loại:…………………                                                                                                                                

 

Bắc Hà, ngày       tháng 11 năm 2022 

TRƯỞNG BCĐ 138 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                                                                             

                                                         

                   

CẤP TRÊN THẨM ĐỊNH 

- Điểm:…….. 

- Xếp loại:……. 

 

 


		haind1.pbacha@hatinh.gov.vn
	2022-11-28T14:31:07+0700




