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QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Về việc Ban hành quy định tạm thời về bộ máy công an xã


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỬU LONG
	
	- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 30/ 6/ 1983;

	- Căn cứ nghị quyết số 12/NQ.TU ngày 29/4/1988 của Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay;

	- Căn cứ Quyết định số 114/QĐ.BNV ngày 20/12/1981 của Bộ Nội vụ và tờ trình số 08/CV. PV 11.89 ngày 5/6/89 của ông Giám đốc Công an tỉnh;
	
QUYẾT ĐỊNH

	Điều I : Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định tạm thời về tổ chức bộ máy công an xã.

	Điều II : Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Sở Tài chính, Ban Tổ chức chánh quyền, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Điều III : Trên cơ sở Quyết định và Bản quy định tạm thời kèm theo, ông Giám đốc Công an tỉnh có Văn bản triển khai, tổ chức thực hiện cụ thể.


Nơi nhận:	
- Như điều III	               
- CT, các PCT		            - Ban LĐVP
- Các khối NC
- Lưu 2.05.08
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ BỘ MÁY CÔNG AN XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1748/ QĐ.UBT ngày 19/6/89 của UBND tỉnh)

	Điều 1: - Công an xã là cấp cơ sở trong hệ thống CAND, không nằm trong biên chế của ngành công an, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp Ủy, Ủy ban nhân dân xã và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của công an huyện thị.
	
	Điều 2: - Những người được tuyển chọn vào lực lượng công an xã phải có các tiêu chuẩn sau:
	- Lý lịch trong sạch, rõ ràng, có năng khiếu công an.
	- Tính tổ chức kỷ luật cao, phẩm chất đạo đức tốt, lập trường cách mạng vững vàng, trung thành với chủ nghĩa xã hội, có tinh thần phục vụ nhân dân, được quần chúng tín nhiệm và bầu ra.
	- Trình độ văn hóa của của Trưởng, Phó công an xã phải từ cấp 2 trở lên, công an viên phải cấp 1, có năng khiếu và tự nguyện vào công tác công an.

	Điều 3: - Trưởng, phó công an xã phải phân công ổn định - công tác lâu dài từ 5 năm trở lên và phải qua đào tạo nghiệp vụ của Công an tỉnh. Công an viên phải qua đào tạo nghiệp vụ của Công an Huyện thị. Trường hợp thuyên chuyển hoặc thay đổi địa bàn hoạt động Trưởng, phó Công an xã  phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân huyện thị xã và Ban giám đốc Công an tỉnh. Công an viên phải được sự đồng ý của UBND xã và đồng chí Trưởng công an huyện - thị.

	Điều 4: - Bộ máy Công an xã gồm 1 Trưởng, 2 phó và 1 số công an viên.
- Trưởng phụ trách chung và phong trào.
- 1 Phó phụ trách an ninh chính trị.
- 1 Phó phụ trách về trật tự xã hội.
- Số lượng công an viên do UBND xã qui định nhưng không quá 7 người, đối với xã phức tạp, đông dân không quá 9 người.
·	Trưởng Công an xã do HĐND xã cử, UBND huyện, thị xã công nhận, có trao đổi thống nhất với Ban Giám đốc Công an tỉnh.
·	Phó Công an xã do UBND xã cử, UBND huyện thị xã công nhận, có trao đổi thống nhất với Ban giám đốc Công an tỉnh.
·	Công an viên do nhân dân ở các đơn vị cơ sở cử, UBND xã công nhận , có trao đổi thống nhất với Trưởng Công an huyện, thị xã.
(Trong trường hợp đặc biệt hoặc những nơi chưa đủ điều kiện thì Trưởng, Phó Công an xã do UBND  huyện, thị xã ra quyết định bổ nhiệm sau khi trao đổi thống nhất với Trưởng Công an tỉnh – Công an viên do UBND xã chuẩn y sau khi trao đổi thống nhất với Trưởng Công an huyện, thị xã ).

	Điều 5: - Chế độ trợ cấp Công an xã do UBND xã cấp theo khả năng, ngân sách của xã.
	- Trưởng, Phó Công an xã hưởng trợ cấp bằng Trưởng, phó đầu ngành xã, phường.
	- Công an viên hưởng trợ cấp tuỳ theo ngân sách của địa phương không đặt thành khung quy định.

	Điều 6: - Nhiệm vụ quyền hạn của Công an xã:
	- Nắm vững tình hình hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn xâm phạm tài sản XHCN, bọn phạm tội hình sự khác (lưu manh, trộm cắp, cướp của, giết người, đầu cơ buôn lậu...) tình hình vi phạm trật tự xã hội và tình hình có quan hệ đến an ninh trật tự của xã, đề xuất với cấp ủy Đảng và UBND xã, phường quy định chủ trương kế hoạch, biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh ở toàn xã và tổ chức thực hiện các quy định ấy;
	- Phối hợp với các ngành trong xã tuyên truyền, vận động, tổ chức hướng dẫn cán bộ, nhân dân phát huy quyền làm chủ tập thể XHCN thực hiện nghĩa vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ tài sản XHCN, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xã.
	- Tổ chức thực hiện những quy định của Nhà nước và của công an cấp trên về đăng ký quản lý hộ tịch, hộ khẩu, quản lý vũ khí, chất nổ, chất cháy, quản lý nghề nghiệp đặc biệt, phòng ngừa tai nạn, bày trừ tai nạn xã hội, giáo dục trẻ em phạm pháp;
	- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục cải tạo tại chổ, quản lý bắt buộc cư trú tại địa phương theo quy định của pháp luật, của công an cấp trên. Theo dõi chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, phát hiện phòng ngừa và trấn áp kịp thời những hoạt động phá hoại, gây rối an ninh trật tự.
	-  Kịp thời dập tắt và truy xét tin đồn nhảm, phản tuyên truyền, tịch thu văn hoá phẩm đồi trụy, hàng tâm lý chiến, báo cáo kịp thời lên Công an huyện để có biện pháp xử lý;
	- Tổ chức điều tra, xử lý hoặc đề nghị xử lý những vụ phạm pháp quả tang , những vụ xâm phạm tài sản XHCN và những vụ phạm pháp hình sự khác đơn giản, ít phức tạp theo pháp luật và qui định của Bộ trưởng; tổ chức bảo vệ hiện trường và báo cáo khẩn cấp lên Công an cấp huyện những vụ trộm nghiêm trọng, cướp giết người, kịp thời truy bắt kẻ phạm pháp, cấp cứu người bị nạn;
	- Phối hợp với các lực lượng vũ trang trong xã, tổ chức truy lùng, truy bắt bọn gián điệp, biệt kích, thám báo địch, bọn phản động có vũ trang và bọn tội phạm khác xâm nhập ẩn nấp trong xã và báo cáo khẩn cấp lên công an huyện;
	-Thi hành lệnh bắt, giữ, dẫn giải, khám người, đồ vật, chổ ở của người phạm pháp và người có liên quan đến vụ phạm pháp theo lệnh của Viện kiểm sát, Toà án và của Công an cấp trên; bắt giữ, khám người, đồ vật chỗ ở của người phạm pháp quả tang theo pháp luật qui định;
	- Tổ chức bảo vệ an toàn các phái đoàn, các cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đến công tác, tham quan hoặc đi qua địa phương theo lệnh của Công an cấp trên;
	- Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành luật lệ giao thông, vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự giao thông và bảo vệ giao thông vận chuyển; khám nghiệm lập biên bản hòa giải những tai nạn giao thông đơn giản và không nghiêm trọng, tổ chức giữ gìn trật tự công cộng ở bến xe, bến phà, bến đò, chợ...

	- Tổ chức và kiểm tra việc thi hành pháp lệnh phòng cháy và chữa cháy; tổ chức và chỉ huy các đội phòng cháy và chữa cháy của xã, chỉ đạo dập tắt các vụ cháy trong xã.
	- Phối hợp với dân quân tự vệ và bảo vệ cơ quan xí nghiệp, các đơn vị quân đội đóng trong xã tuần tra, kiểm soát phát hiện ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động gây rối an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các cơ quan, xí nghiệp, kho tàng, tài sản Nhà nước và tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. 
	- Xây dựng, củng cố lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh về chính trị, tổ chức, tư tưởng và nghiệp vụ.
	- Làm những việc khác thuộc chức năng của công an xã do cấp ủy Đảng, UBND xã và công an cấp trên giao.
	
	Điều 7: - Ông Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện-thị xã có trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo thực hiện qui định tạm thời này trong đơn vị địa phương mình.

					      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỬU LONG





