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TBI5' E0G BQ CONG AN 
Thirqng tiróiig Lê Qu Virong 

BAN CHI DAO  138/CP CQNG HOA xA 1101 cnU NGIIIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

S6: 3611 /QD-BCD138/CP Ha NQi, ngày Oictháng 5 näm 2020 

QUYET DINEI 
Ban hành Quy d1nh ch d báo cáo 

Ban CM d.o phông, chng ti phm cüa Chinh phü 

VAN PHOG UBN) LANG SON 

lOE Ngay  

1Cuyên  

TRUNG BAN CIII Be0 PHONG, CHONG TOI PHAM CUA CHIXR PBIJ 

Can th Quyet djnh Sd 1240/QD-TTg ngày 24 tháng 9 nám 2019 cia Thi 
twang C'hInh phi ye viçc kiçn toàn Ban C'hi dgo phông, chóng ti phgm cia 
ChInh phü; 

Can ci' Quylt d'jnh Sd 165/QD-BCD138/CF ngày 10 tháng 3 näm 2020 cita 
Trw&ng Ban Chi dgo 138/CF ye viçc ban hành Quy die hogt dç5ng Ban Clii dgo 
phông, chóng tipligm cia ChInhphi; 

Xét de nghj cia ddng cii Chánh Van phông B5 Cong an, Uy viên Ban Clii 
dgo 138/CF tgi T& trInh sO 2313/VO1-F5 ngày 05 tháng 5 nám 2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy dnh ch d báo cáo Ban 
Chi do phông, chông ti ph.m ciia ChInh phü (sau diây viêt tat là Ban Chi do 
138/CP). 

Diu 2. Quyt dnh nay có hiu Fçic k tà ngày k, thay th Quy& dnh s 
2496/QD-BCD138/CP ngày 18 tháng 7 nm 2017 cüa Trtthng Ban CM do 138/CP 
ye vic Ban hành Quy dnh ye chê d báo cáo Ban CM d.o phông, chong ti pham 
cña ChInh phü. 

Diu 3. Các Ca quan thành viên Ban CM d.o 138/CP, Uy viên Ban CM do 
138/CP, Chuyên viên lien ngành giüp vic Ban CM do 138/CP, Bàn CM do 
phông, chông tôi pham, tê nan xã hôi va xây dung phong trao toan dan bao ye an 
ninh To quôc các tinh, thãnh phô tnrc thuc trung ucing và các cci quan, to chirc lien 
quan chiu  trách nhim thi hãnh Quyêt djnh này./. — 

No! nhmn: 
- Die Trticing Hôa BIrth, PUg TT Chmnh phñ, 
Tnthng Ban Clii d.o 138/CP (do báo cáo); 
- DIc B tnx&ng B Cong an, Phó Trii&ng ban 
Tlnthng tic Ban Clii dao  1381CP (dO báo cáo); 
-N1rnDiOu 3; 
- Luu: VT, BCD138/CP (VOl-PS). 



BAN CHI 1)40 138/CP CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

QUY DJNH 
Ch d báo cáo Ban Chi dio phông, chông ti phim cüa ChInh phü 

(Ban hành kern theo Quyet djnh sô. 3611/QD-BCD138/CP ngày 06 /5/2020 
ci1a Truing Ban ChI4io 138/CP) 

Chtro!ng I 
QUY DINII CHUNG 

Diu 1. Phtm vi diu chinh, di ttrçrng áp diing 

1. Quy djnh nay áp diing déi vôi các Co quan thành viên Ban Chi dao 
138/CP, Uy viên Ban Chi dao  138/CP, thành viên T Chuyên viên lien ngành 
giüp vic Ban Chi dao 138/CP, Ban Chi dao  phông, chéng ti phm, t nn xâ 
hi và xây dimg phong trào toàn dan bào v an ninh T quéc các tinh, thành ph 
trirc thuc trung uong (vi& tt là Ban Chi dao  138 dja phuoiig) và các co quan, 
t chüc lien quan. 

2. Quy djnh nay quy djnh v hInh thüc, ni dung, thei han  và trách nhim 
th1rc hin ch d báo cáo tInh hInh, kt qua cong tác phông, chng ti phm cüa 
Ban Chi dao 138/CP. 

Diêu 2. Nguyen tc 

1. Báo cáo trung thirc, khách quan, chInh xác, dy dü, kjp th?yi, dcing yêu 
cu v ni dung, hInh thüc, thôi han. 

2. HInh thüc, th thüc các van bàn thông tin, báo cáo theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

3. Sü diing và báo mt dti 1iu, thông tin, tMng kê báo cáo theo quy djnh 
cüa pháp lut. 

Diêu 3. Trách nhim báo cáo 

1. Các co quan thành viên Ban CM dao  13 8/CP, Ban CM dao  138 các dja 
phuong có trách nhim quân l, báo cáo kt qua cOng tác phông, chông ti 
phm; phông, chng mua ban ngu?i theo quy djnh nay. 

2. Thành vién T chuyên viên lien ngành Co tránh nhim tham muu, thrc 
hin ch d báo cáo phông, chông ti phm; phông, chng mua ban nguii cüa 
các b, ngãnh theo chüc näng, nhim vii duccc giao. 
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Chtwng II 

QUY DINH CU THE 

Diu 4. HInh thfrc ch do báo cáo 

1. Ca quan thành viên Ban Chi dto 138/CP và Ban Chi dao  138 dja 
phtrang thirc hin ch d báo cáo bang van bàn di vói Ban Chi dto 138/CP. 

2. Báo cáo cña Ban Chi dto 138/CP bao gm các 1oti sau: Báo cáo djnh 
k' (Báo cáo tu.n, Báo cáo tháng, Báo cáo Qu I, Báo cáo 6 tháng, Báo cáo Qu 
III, Báo cáo näm), báo cáo vi vic, báo cáo chuyên d và báo cáo dt xutt. 

(Báo cáo tun, Báo cáo tháng áp dcing di viii các b, nganh). 

Diu 5. Ni dung báo cáo 

1.Báocáodjnhk 

a. Khái quát tInh hInh chung, nhftng vn d ni cm v ti phm, các hành 
vi vi phm pháp 1ut và nhüng vn d khác duçic du 1un xã hi quan tam thuc 
phm vi quàn 1 nhà nuóc cüa b, ngành, dja phuo'ng, linh virc cong tác. 

b. Kt qua thirc hin 

- Cong tác lãnh dio, chi dio, trin khai thçrc hin các chi thj, nghj quy&, 
chuang trInh, k hoach cüa B ChInh trj, Ban BI thu, Quc hi và ChInh phñ v 
cong tác phông, chng ti phm; phông, chng mua ban nguñ. 

- Cong tác phông ngi'ia ti phm (tuyên truyn, giáo ditc pháp 1ut, phát 
dng phong trào toàn dan bão v an ninh T quc, giáo dye, cam boa nguYi vi 
phm pháp 1ut, nguèd có nguy ca vi phm pháp 1ut, vic thirc hin mô hInh, 
din hInh trong phông, chng ti phm...). 

- Hoàn thin th ch& xây dimg, trin khai van bàn pháp 1ut v phông, 
chng ti phm. 

- Cong tác phi hçip lien ngành, phi hp giüa các 1irc 1ung, dja bàn. 

- Cong tác phát hin, xir 1 ti phtm (các 1oi ti phm v hInh sr, kinh t, 
ma tüy, môi trixing, truy nã ti phm...). 

- Cong tác diu tra, truy t& xét xr và k& qua xr l nhihig vçi vic, vi an 
duçic du lun quan tam. 
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- Vic thirc hin các d an cüa Chiscing trInh phông, ching ti phm, 
Chuong trInh phông, cMng mua ban ngu?i và các chxong trInh, d an, dir an 
khác có lien quan cüa don vj, dja phirong. 

- Hqp tác quc t v phông, chng ti phtm. 

- Cong tác quãn l, sir diing kinh phi (nu co). 

c. Nhn xét, dánh giá thun lçri, khó khàn, tn tai  và nguyen nhân, giâi 
pháp khc phiic. 

d. Dtr báo tInh hInh, phucmg hthng cong tác, nhim vii tr9ng tam, giâi 
pháp thrc hin. 

d. Ki&i nghj, d xut, don vj yêu cu giâi quy&. 

2. Báo cáo vii viêc 

Co quan thành viên Ban Chi dao  138/CP và Ban Chi dao 138 dja phuong 
thc hin ch d báo cáo nhanh vi vic khi phát sinh, phát hin nhU'ng vn d 
phCrc tp v an ninh trt tir, các vii vic, vii an dc bit nghiêm trQng, gay büc xüc 
duçic du lun quan tam tai  dja phuo'ng, co quan, lTnh vçrc cOng tác, ni dung gm: 

a. Ni dung sçr vic, din bin, thai gian, dja dim, nguyen nhân, hu qua 
dã xãy ra. 

b. CáC bin pháp, chü truong dä th'çrC hin d ngän chn tInh hInh, han  ch 
thit hai,  khc phçic hu qua. 

C. Dr báo khá näng din bin và táC dng ãnh huâng cüa vi vic. 

d. Kin nghj, d xut yêu cu giãi quyt. 

3. Báo cáo chuyên d& báo cáo dt xu.t 

Co quan thành viên Ban Chi dao 138/CP vá Ban CM dao 138 dja phuong 
thrc hin chê d báo CO chuyên d, báo CáO dt xut theo kin chi dao  Cüa 
Trithng ban, ni dung co ban gm: 

a. TInh hInh chung và tInh hInh lien quan dn ni dung cn báo cáo. 

b. Kt qua thçrc hin các mt cOng táC lien quan dn ni dung can báo CO. 

C. Dir báo tInh hmnh. 

d. Chü truong bin pháp tip tiic thirc hin. 

d. Kin nghj, d xut, don vj yêu câu giâi quyêt. 
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Diu 6. Thô'i gian chôt s 1iu báo cáo trong ch d báo cáo djnh k 

1. Báo cáo tun: tInh tü ngày Thu 5 cüa tun truóc dn ngày Thu 4 cüa 
tun báo cáo. 

2. Báo cáo djnh ki h.ng tháng: TInh tr ngày 15 cüa tháng trithc dn ngày 
14 cüa tháng thuc k3 báo cáo. 

3. Báo cáo djnh k) hang qu: TInh tr ngày 15 cüa tháng tru6c ki báo cáo 
dn ngày 14 cüa tháng cui thuc kSi  báo cáo. 

4. Báo cáo djnh kr 6 tháng: Tmnh tu ngày 15 tháng 12 näm tnr9c kr báo 
cáo dn ngày 14 tháng 6 cüa k)'t báo cáo. 

5. Báo cáo djnh ki hang näm: TInh lit ngày 15 tháng 12 näm truâc k báo 
cáo dn ngày 14 tháng 12 cüa kt báo cáo. 

Diu 7. Thô'i hin báo cáo 

1. Báo cáo tun, Báo cáo tháng. 

a. Báo cáo tun: gi.1i trithc 14 gièr ngày Thu 4 tun báo cáo. 

b. Báo cáo tháng: giri trithc ngày 20 cüa tháng báo cáo. 

2.Báocáodjnhki 

a. Báo cáo Qu I: g1ri trubc ngày 20/3 hang nam. 

b. Báo cáo so kt 6 tháng: giri truâc ngày 20/6 hang nam. 

c. Báo cáo Qu III: gui tnthc ngày 20/9 hang näm. 

d. Báo cáo tng kt nãm: gCri truâc ngày 20/12 hang näm. 

3. Báo cáo vçi vic 

Co quan thành viên Ban Chi dto 1381CP và Ban Chi dao  138 dja phuong 
báo cáo Tnr&ng Ban Chi dao  138/CP dng gui Co quan Thu?ing trçrc Ban Chi 
dto 138/CP bang hlnh thüc nhanh nht, dam bâo ch d bào mt thông tin, báo 
cáo thng kê theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Báo cáo chuyên d& dt xut 

Trong thii gian không qua 5 ngày lam vic k lit ngày nhn duc van bàn 
d nghj hoc theo yêu c.0 v thôi gian cüa Trithng ban; trizing hçip dc bit 
khác cn báo cáo, xin kin Truàng Ban hoc trao di, thng nht viii Co quan 
Thuèng trtc Ban Chi dao. 
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Diu 8. Thâm quyn k báo cáo 

1. Báo cáo tun, tháng. 

- Các dng chI Chuyên viên lien ngành giüp vic Ban Chi dao  138/CP 
duyt, k báo cáo cüa các b, ngành. 

- D& vâi báo cáo cüa Ban Chi dto 138/CP giao Co quan giüp vic Ban Chi 
dao 138/CP duyt, k3 (sir diing con du cüa Van phông B Cong an). 

2. Báo cáo Qu, 6 tháng, näm, báo cáo vii vic, báo cáo chuyên d và báo 
cáo dt xut. 

- Báo cáo cüa các b, ngành, dja phuong do các dng chI thành viên Ban 
Chi dao  138/CP và Ban Chi dao  138 dja phumg duyt, k. 

- Di vi báo cáo cüa Ban Chi dto 138/CP thirc hin theo Quy ch lam 
vic cüa Ban Chi dao  138/CP. 

Diu 9. Cách thfrc chuyn và no'i nhn báo cáo 

1. Báo cáo duc th hin duói dng hInh thüc van bàn giy hoc van bàn 
din tü và duçic g1ri dn Co quan Thithng trçrc bang các phuo'ng thüc: 

- Gri trrc tip. 

- Giri qua dch vii biru chInh 

-Giri quaFax 

- Giri qua h thng thông tin din tü 

- Gtri qua h thng phn mm thông tin báo cáo chuyên dung 

Lwu Di v91 báo cáo thuc danh mic bI mt nhà nuâc không gài qua 
di.thng thu din tir, fax không có bâo mat... 

2. Dja chi tip nhn báo cáo: Co quan Thumg trirc Ban Chi do 138/CP 
(Van phông B Cong an, s 44 Yt Kiêu, Hoàn Kim, Ha Ni; Din thoai: 
069.234.113 8, email: Vanphong138bcagmai1.com). 

Diêu 10. Quãn 1 báo cáo 

Co quan Thrnmg trlrc Ban Chi dao  138/CP và Thu?mg trçrc Ban Chi do 
138 các b, ngành, dja phuong chju trách nhim quán l báo cáo theo quy djnh 
hin hành và quy ch nay. 
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Chtroiig ifi 

TO CEU'C TIIITC HI4N 

Diu 11. Trách nhim cüa Co quan thành viên Ban Chi thjio 138/CP 
và Ban Chi dto 138 da phtro'ng 

i. Can cü chüc näng, nhim vii d báo cáo tInh hInh, k& qua cong tác 
phông, chng ti phtm thuc phtm vi b, ngành, dja phuong quàn 1 theo 
dung Quy djnh nay. 

2. Phân ánh bang vn bn v Co quan Thrnmg trçrc Ban Chi dto nhrng 
khó khan, vtthng m.c (nu co) trong qua trInh thirc hin Quy dnh nay. 

3. Cung c.p thông tin can b thçrc hin cong tác tng hop thông tin, xây 
dmg báo cáo cho Co quan Thutmg trrc Ban Chi do (bao gm: HQ ten, chz'c 
vy/dcrn vj cong tác, din thogi, Email...) 

EDiêu 12. Trách nhim cüa Co quail Thirô'ng trirc Ban Chi dio 138/CP 

1. Chñ trI, phi hop vó'i các co quail, don vj, tip nhn, xir l, tng hop 
thông tin, báo cáo cña các Co quan thành viên Ban Chi do 138/CP và Ban Chi 
do 138 dia phuong. 

2. T chüc hi thão ho.c l.y kin tham gia dánh giá, xây dimg báo cáo 
chung cüa Ban Chi do 13 8ICP. 

3. Tp hop kin nghj, d xut ciXa các Co quan thành viên Ban Clii do 
138/CP và Ban Clii dto 138 dja phuong, báo cáo Ban Clii dao 138/CP. 

4. Hubng dn, kim tra, don dc vic thirc hin Quy dj.nh nay và djnh kr 
có thông báo, dánh giá tinh hiinh, kt qua thirc hin. 

5. Phi hop CC co quan thông tn, phát thanh, truyn hinh dng tái thông 
tin tuyên truyn phông, chjg-i pham trên phucmg tin thông tin dai  ch&ig 
theo quy dInhJ. 
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