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CHỈ THỊ
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP
của Chính phủ về Bảo vệ dân phố


Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm
2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố, Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCABL Đ TBXH-BTC ngày 03 tháng 01 n ă m 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao đ ộng Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐCP ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động thương
binh và xã hội, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện các
nhiệm vụ sau:
a. Có kế hoạch cụ thể hướng dẫn các cấp, các ngành và công an các đơn vị, địa
phương triển khai NĐ38/2006/NĐ-CP của Chính phủ;
b. Phối hợp với UBND quận, huyện tổ chức tập huấn về chức năng, nhiệm vụ
quyền hạn lề lối làm việc, bồi d ư ỡng các kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho lực
lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của Bộ Công an;
c. Căn cứ vào tình hình thực tế, đặc điểm địa bàn và yêu cầu của công tác bảo vệ
an ninh trật tự để nghiên cứu, báo cáo đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố về tổ chức
bộ máy, biên chế, trang bị phương tiện, chế độ chính sách, bồi dưỡng nghiệp vụ theo
quy định của pháp luật.
2. Sở Tài chính thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn
việc quản lý kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Bảo vệ dân phố theo đúng quy định.
3. Sở Lao động -Thương binh và xã hội hướng dẫn việc thực hiện chính sách đối
với người tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm
vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA- BLĐTBXH- BTC
của Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài Chính và Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 về Hướng dẫn thi hành một số điều của
Pháp lệnh ư u đ ãi ng ư ời có công với cách mạng và Thông t ư số 07/2006/TT/
BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về
lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

4. Ban Thi đua khen th ưởng thành phố Đà Nẵng h ướng dẫn thực hiện thi đua
khen thưởng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố đúng với Luật Thi đua- khen thưởng,
Nghị định 38/2006/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA- BLĐTBXHBTC của Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và quy định
của Uỷ ban nhân dân thành phố về thi đua khen thưởng.
5. Các sở, ban ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể
trong việc tham gia xây dựng, củng cố lực l ư ợng Bảo vệ dân phố đ ảm bảo về số
lượng, chất lượng, thực sự làm nòng cốt cho nhân dân trong công tác phòng ngừa,
đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật và tổ chức
vận động hướng dẫn nhân dân tham gia phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc ở cơ sở.
6. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện
Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLTBCA- BLĐTBXH-BTC của Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài
chính và Chỉ thị này để chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện theo đúng quy định của
Pháp luật về Bảo vệ dân phố. Đồng thời chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường và các
ngành, đoàn thể thuộc quận tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các ban Bảo vệ dân
phố và thành viên bảo vệ dân phố hiện có để kiện toàn, sắp xếp xây dựng củng cố lại
thành các ban, tổ bảo vệ dân phố theo đúng quy định tại Nghị định 38/2006/NĐ-CP
và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA- BLĐTBXH- BTC.
7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành
viên của Mặt trận phối hợp với các ban, ngành, đ oàn thể và chính quyền cùng cấp
triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ, tham gia
xây dựng, củng cố, giám sát, giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lượng bảo vệ dân phố hoàn
thành tốt nhiệm vụ.
8. Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố
Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị định 38/2006/NĐ-CP để nhân dân nắm
vững nội dung Nghị định, nêu gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Bảo vệ dân
phố và trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đ ể kịp thời đ ộng viên,
khích lệ.
Nhận được Chỉ thị này, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các sở, ban,
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị cá nhân liên quan
khẩn trương triển khai thực hiện./.
CHỦ TỊCH
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