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KẾ HOẠCH 

Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018  

 

Thực hiện Chương trình số 505/CTr-BCĐ ngày 02/3/2018 của Ban chỉ đạo 
138 tỉnh Lạng Sơn về Chương trình công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2018. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây 
dựng Kế hoạch phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 tại Văn phòng, cụ 
thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW 
ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác đảm bảo an ninh trật  tự (ANTT) trong tình hình mới; phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động (CCVCLĐ) tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện và đấu 
tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải được triển khai 
thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, phù 
hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan Văn phòng. Trong đó chú trọng công tác 
xây dựng mô hình liên kết, phối hợp, tự quản về ANTT. Gắn với việc thực hiện 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đồng thời chủ 
động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù 
địch và các loại tội phạm. 

2. Yêu cầu 

Phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của CCVCLĐ Văn phòng UBND tỉnh 
trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước làm cho 
mỗi công chức, viên chức, người lao động ý thức sâu sắc nhiệm vụ của mình trên 
lĩnh vực bảo vệ ANTT. 
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Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của lực lượng nòng cốt xây dựng 
phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là xây dựng lực lượng đội dân 
quân tự vệ ở cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân của cơ quan có thành 
tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên 
chức tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự 

Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt đến Cán bộ CCVCLĐ trong cơ quan 
Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đổi mới công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 
46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 
01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Chỉ thị số 
46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ chính trị ( Khóa XI) về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 
28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo 
ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28, ngày 03/6/2016 của Bộ 
Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT 
trong tình hình mới; Thông tư số 23/2012/TT-BCA-V28, ngày 27/4/2012 của Bộ 
Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, 
nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” ; Hướng dẫn số 
3820/CAT-PV28, ngày 18/10/2017 của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc hướng 
dẫn xây dựng mô hình liên kết, phối hợp, tự quản về ANTT trong phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTT. 

Tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của 
các thế lực thù địch, các loại tội phạm đến ANTT. Tập trung phổ biến tuyên 
truyền những nội dung cụ thể như: Việc chấp hành nội quy, quy định của cơ 
quan, đơn vị, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội; công tác bảo vệ tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 
trong sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo 
vệ an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn phòng chống cháy 
nổ. 

2. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, 
bảo vệ an toàn tài liệu, tài sản tính mạng, sức khỏe của CBCCVC, duy trì 
trật tự kỷ cương trong nội bộ cơ quan, đơn vị 

2.1. Nhiệm vụ 
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Triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ bí 
mật nhà nước có liên quan đến công tác của cơ quan đơn vị, không để lộ lọt 
những nội dung bí mật nhà nước do cơ quan, đơn vị quản lý. 

Tăng cường công tác quản lý nội bộ, phòng ngừa, giải quyết các hiện tượng 
ảnh hưởng xấu đến nội bộ cơ quan đơn vị, không để xảy ra hiện tượng tự diễn 
biến, tự chuyển hóa; không để các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, móc 
nối, lôi kéo cán bộ CCVCLĐ. 

Phối hợp với cảnh sát cơ động thực hiện tốt công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị, 
không để các phần tử xấu hoạt động phá hoại, trộm cắp tài sản của cơ quan. Thực 
hiện tốt nội quy quy định của cơ quan, nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm 
của cán bộ CCVCLĐ trong việc sử dụng mạng xã hội. 

2.2. Biện pháp 

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội quy bảo vệ cơ quan, các quy định 
liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước; quản lý cán bộ, tiếp xúc làm việc 
với người nước ngoài… đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ chính trị nội bộ. 

Rà soát, kiện toàn đội ngũ bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, đội phòng 
cháy chữa cháy của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật, đủ số lượng, đảm 
bảo về chất lượng và được tập huấn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 
giao. 

Mua sắm, trang bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, công cụ hỗ trợ cần thiết 
cho lực lượng bảo vệ phòng cháy, chữa cháy,… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

3. Xây dựng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đạt tiêu chuẩn về an ninh 
trật tự 

3.1. Nhiệm vụ 

Tiếp tục quán triệt phổ biến nội dung quy định của Thông tư số 23/2012/TT-
BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị 
trấn, cơ quan , doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 
đến toàn thể Cán bộ CCVC để tham gia, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn 
về an ninh trật tự. 

3.2. Biện pháp 

Tiến hành đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự với cơ 
quan Công an tỉnh (Phòng PV28). Phòng Hành chính - Quản trị theo dõi, đăng ký 
và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định. 

Làm tốt công tác công tác đánh giá, kiểm tra định kỳ tiến độ và chất lượng 
công tác xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự, cuối năm kiểm điểm 
đánh giá kết quả xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.  Chú trọng 
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công tác khen thưởng để động viên cổ vũ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, kịp 
thời khen thưởng khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn phòng căn cứ chức năng, 
nhiệm được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; phổ biến 
đến toàn thể CCVCLĐ thuộc mình quản lý các văn bản liên quan quan đến 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

2. Giao Phòng Hành chính - Quản trị đôn đốc, tham mưu tổ chức thực hiện 
Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả với cơ quan thường trực (Phòng PV 28 - 
Công an tỉnh) theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận:       
- Công an tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh;  
- Các phòng, chuyên môn, đơn vị; 
- Lưu: VT.( HCQT) 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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