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KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
trong cơ quan năm 2021
Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-CAT-PPT ngày 04/01/2021 của Công an
tỉnh Nam Định về Hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2021. Sở VHTTDL
tỉnh Nam Định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(ANTQ)
trong cơ quan năm 2021, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính
quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp toàn ngành tham gia vận động các
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần ổn định tình hình an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chấp hành đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục
tiêu của cơ quan, đơn vị đề ra.
2. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên
truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm năng lực của các bộ, công chức, viên chức,
người lao động; đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp, góp phần xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn
“an toàn về an ninh trật tự”.
3. Xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức, tăng cường tập huấn, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên phổ biến, nhân rộng các hoạt
động hay, mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển bền vững. Công tác xây dựng phong
trào được tiến hành thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
1.1.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 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
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phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07/CTUBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị
số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”.
1.2.Tiếp tục tổ chức tuyên truyền triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế
hoạch, Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới; tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và
các văn bản hướng dẫn về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an tỉnh;
cấp ủy Đảng cùng tập thể lãnh đạo Sở VHTTDL Nam Định đã nghiêm túc tổ chức
triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình của UBND tỉnh, Công an tỉnh về
công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động của cơ
quan, không để các trường hợp mất ANTT xảy ra.
1.3. Triển khai thực hiện 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 trong tình hình mới, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã xây dựng Kế hoạch
thực hiện và thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW
của Bộ Chính trị với các đồng chí là lãnh đạo Sở, Trưởng, phó phòng QLNN và
Trưởng các đơn vị trực thuộc góp phần chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện Chỉ
thị số 46 của Bộ Chính trị.
2. Công tác tuyên truyền, vận động:
2.1. Triển khai quán triệt và thông báo rộng rãi cho công chức, người lao
động và lực lượng bảo vệ cơ quan nội dung Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày
24/8/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07/CTBCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới” và nhiều văn bản hướng dẫn
khác của Công an tỉnh.
2.2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức và người lao động việc chấp hành pháp luật và tích cực tham gia phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng cơ quan an toàn về ANTT. Thực hiện nghiêm
túc các nội quy, quy chế và quy định của cơ quan có lien quan đến công tác đảm
bảo ANTT và trong quan hệ, tiếp xúc làm việc với tổ chức, công dân đến lien hệ
công tác. Nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa, không để xảy ra các
vụ việc mất cắp tài sản của cơ quan cũng như mất ANTT trong cơ quan.
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2.3. Thường xuyên giáo dục tuyên truyền cho công chức,viên chức, người
lao động trong cơ quan nắm bắt được những nội dung cơ bản của các trương trình
về phòng chống tội phạm, trương trình phòng chống ma túy, mại dâm; an toàn giao
thông;luật phòng chống tham nhũng; luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực
hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước và
quy chế công khai tài chính. Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi
đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân trong lực lượng bảo vệ
cơ quan cũng như toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và tiếp tục đẩy mạnh
việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Duy trì thường
xuyên chế độ thông tin báo cáo giữa lãnh đạo Sở với lãnh đạo, thủ trưởng các
phòng QLNN, đơn vị trực thuộc và các đoàn thể quần chúng để triển khai thực hiện
công tác chuyên môn và đôn đốc nhắc nhở công chức và người lao động thực hiện
tốt nhiệm vụ bảo vệ cơ quan an toàn về ANTT.
3. Công tác xây dựng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTT:
3.1.Phối hợp với các phòng chuyên môn, công an tỉnh hướng dẫn đôn đốc và
tổ chức thực hiện có hiệu quả trong cơ quan đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT”.
Duy trì thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa các lực lượng chức năng
của công an, chính quyền địa phương với cơ quan để trao đổi thông tin, tình hình
và phối hợp giải quyết các vụ việc có liên quan đến ANTT.
3.2.Phối hợp các phòng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động tham gia thực hiện tốt công tác phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ, tiến hành sơ tổng kết đánh giá chất lượng phong trào trong
cơ quan; kịp thời thưởng, biểu dương những tập thể, các nhân, gương người tốt,
việc tốt có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ nhằm động viên thúc đẩy phong trào
3.3.Quan tâm, củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh, trật tự trong
cơ quan nhất là lực lượng bảo vệ được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất
lượng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, trang bị phương tiện, công cụ
hỗ trợ, trang phục để lực lượng bảo vệ thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm và xử lý các tình huống xảy ra có liên quan đến ANTT và phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan.
3.4. Chỉ đạo Văn phòng Sở - bộ phận thường trực về công tác ANTT và
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan thường xuyên chú trọng đến
công tác bảo vệ cơ quan. Phân công cho tổ bảo vệ tham gia trực cơ quan 24/24
đảm bảo an toàn, không để xảy ra các vụ việc mất ANTT. Kiện toàn tổ bảo vệ,
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chấm dứt hợp đồng đối với những trường hợp không thực hiện tốt, có biểu hiện
lơ là, mất cảnh giác.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng phòng các phòng Quản lý nhà nước, thủ trưởng các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt và phổ biến đến từng cán bộ,
công chức, viên chức và chủ động triển khai thực hiện kế hoạch triển khai xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan năm 2021.
2. Văn phòng có trách nhiệm tham mưu giúp việc giúp lãnh đạo Sở chủ trì
tổ chức thực hiện nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong
cơ quan. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế
hoạch của các phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tổng hợp báo cáo
kết quả thực hiện về UBND tỉnh Công an tỉnh.
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng quản lý
nhà nước, các đơn vị sự nghiệp xây dựng dự toán kinh phí, thanh quyết toán
kinh phí để triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
trong cơ quan năm 2021.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Nam Định;
- Công an tỉnh;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó giám đốc Sở;
- Các phòng QLNN;
- Các đơn vị sự nghiệp;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Để b/c

Đỗ Quang Trung

4

