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phong cách Hồ Chí Minh trong Bảo vệ dân phố; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện,
tập huấn nghiệp vụ; quan tâm việc trang cấp trang thiết bị cần thiết cho BVDP
theo ñúng quy ñịnh ñể BVDP ñủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ ñạo UBND các phường,
thị trấn tăng cường công tác tổ chức và quản lý BVDP; ñảm bảo trang thiết bị, ñối với
các phường, thị trấn chưa bố trí trụ sở làm việc cho BVDP cần có phương án bố trí
nơi làm việc hợp lý trong ñiều kiện sẵn có ñể BVDP thuận lợi, phát huy tốt vai trò,
trách nhiệm của mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của BVDP,
kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, sai trái, vi phạm các quy ñịnh của
Nhà nước... trong lực lượng BVDP ñể chấn chỉnh, xử lý kịp thời ñồng thời chủ ñộng
phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng có ñủ tiêu chuẩn, ñiều kiện, nhiệt tình với
công tác và ñược quần chúng tín nhiệm ñể giới thiệu cho nhân dân bầu vào BVDP;
vận ñộng các tổ chức xã hội, ñoàn thể, cơ quan doanh nghiệp, quần chúng nhân dân
trên ñịa bàn tích cực ủng hộ tinh thần, vật chất... ñể ñộng viên lực lượng BVDP
hoạt ñộng có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao.
6. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, ñoàn thể cấp tỉnh tích cực
phổ biến, quát triệt, vận ñộng cán bộ, hội viên nghiên cứu, nắm vững các quy ñịnh
của Nhà nước về BVDP; tổ chức các hoạt ñộng giao lưu, kết nghĩa với lực lượng
BVDP trên ñịa bàn nơi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ñóng ñể tạo mối quan hệ
phối hợp trong công tác ñảm bảo an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng
và sự ổn ñịnh về ANTT ñịa bàn nói chung, tiếp tục góp phần thực hiện có hiệu quả
Nghị ñịnh số 38/2006/Nð-CP của Chính phủ.
Nhận ñược chỉ thị này, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở,
cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Hàng năm,
UBND các huyện, thị xã, thành phố ñịnh kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công an
tỉnh Thừa Thiên Huế (qua Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc - PV28 trước ngày 30/11 hàng năm) ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.
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