
MÔ HÌNH “ĐỘI THANH NIÊN TỰ QUẢN TỰ PHÒNG  
ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ” THÔN ĐẠI LỘC 

 

Mô hình “Đội thanh niên Tự quản tự phòng đảm bảo an ninh trật tự” thôn Đại Lộc 

với nhiệm vụ chính là tổ chức tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn; 

tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; 

ngoài ra, còn phối hợp với Công an xã xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn thôn. 

 

 Từ khi mô hình “Đội thanh niên Tự quản tự phòng đảm bảo an ninh trật tự” thôn Đại 

Lộc đi vào hoạt động, tình trạng trộm cắp, đua xe, những vụ việc lộn xộn gây mất an ninh 

trật tự trên địa bàn thôn giảm mạnh. 

 



 Ban đầu khi mới thành lập, “Đội thanh niên Tự quản tự phòng đảm bảo an ninh trật 

tự” thôn Đại Lộc có 12 thành viên, đến nay Đội kết nạp thêm 05 thành viên mới. Tất cả 

thành viên trong Đội đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện, kinh phí hoạt động đều do 

anh em trong Đội đóng góp vào và một số nhà hảo tâm hỗ trợ. 

 

 Ngoài công việc chính là đảm bảo an ninh trật tự, thì Đội còn tổ chức các hoạt động 

giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo cho anh em có sân chơi lành mạnh và có 

sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 Qua quá trình tham gia hoạt động, nhiều đội viên tiêu biểu của Đội đã được đứng 

vào hàng ngũ của Đảng. 

 Trong thời gian tới, Đội tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của Tuổi trẻ, đảm bảo 

an ninh trật tự và sự bình yên của người dân trên địa bàn thôn. 

 



 


