
   UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SGTVTXD-VP           Lào Cai, ngày       tháng 02 năm 2022  
V/v triển khai thực hiện phong trào  

Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 
 

  

 
Kính gửi: Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở 

 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 166/HD-CAT-PV05 ngày 25/01/2022 của Công an tỉnh 

Lào Cai Hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc 

trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2022. 

 Đề nghị phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể thuộc 

Sở khẩn trương triển khai một số nội dung, cụ thể: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện phong trào 

- Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 

bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 

2022 gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND 

tỉnh Lào Cai Về tiếp tục “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an 

ninh, trật tự trong tình hình mới”, giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 109/KH-BCĐ 

ngày 11/3/2021 của Ban chỉ đạo PCTP,TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai. 

- Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo 

của Bộ Công an; Ban chỉ đạo PCTP,TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ tỉnh Lào Cai và của Công an tỉnh Lào cai về công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc  nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong Sở chấp hành quy định của pháp luật, nội quy, quy 

chế của Sở và các đơn vị thuộc Sở. 

2. Đăng ký thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2022  

Năm 2022, Khối Văn phòng Sở và các đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc Sở tiếp 

tục triển khai đăng ký thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo hướng dẫn số 

688/HD-CAT-PV28 ngày 15/5/2014 của Công an tỉnh Lào Cai; tổ chức cho cán bộ, 



công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý thực hiện ký cam 

kết xây dựng cơ quan “An toàn về ANTT” 

- Thời gian gửi hồ sơ đăng ký tiêu chuẩn cơ quan “An toàn về ANTT” của các 

phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở gửi về Văn phòng Sở tổng hợp trước ngày 

15/02/2022. 

Văn phòng Sở tổng hợp hồ sơ đăng ký cơ quan, cá nhân về “An toàn ANTT” 

toàn Sở gửi Công an tỉnh (Phòng PV05) trước ngày 15/3/2022. 

- Thành phần hồ sơ: (có mẫu gửi kèm) 

+ Bản đăng ký cơ quan “An toàn về ANTT” 

+ Bản cam kết “An toàn về ANTT” đối với cá nhân 

+ Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện ký cam kết. 

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

+ 01 bộ lưu tại phòng, đơn vị quản lý; 

+ 02 bộ gửi về Văn phòng Sở (01 bộ nộp cho Công an tỉnh, 01 bộ lưu tại Văn 

phòng Sở để theo dõi)  

3. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, 

trật tự; xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  

- Căn cứ tình hình thực tế, Văn phòng Sở, các đơn vị thuộc Sở nghiên cứu, lựa 

chọn đề xuất triển khai các mô hình tổ chức tự quản về an ninh, trật tự phù hợp, gắn 

kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đảm bảo mô hình 

phát huy hiệu quả hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tham gia. 

- Tổ chức phát động và đăng ký xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Kế 

hoạch số 2572/KH-CAT-PV05 ngày 13/01/2021 của Công an tỉnh về xây dựng và 

nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng 

và củng cố quốc phòng, an nhinh vững chắc trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 

2021 - 2025, tập trung bồ dưỡng, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc. 

4. Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022  

- Căn cứ tình hình thực tế, Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn, 

các đơn vị thuộc Sở triển khai các hoạt động tổ chức, hưởng ứng Ngày hội toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2022) bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả theo 

Hướng dẫn số 3008/HD-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Ngày 

hội toàn dân bảo vệ ANTQ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Công 

an tỉnh Lào Cai. 



 

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

- Các đơn vị thuộc Sở thực hiện báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022, gửi 

về Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo: 

+ Báo cáo sơ kết 06 tháng: trước ngày 15/6/2022; 

+ Báo cáo tổng kết năm: trước ngày 15/11/2022. 

- Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND 

ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh, gửi về Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh 

tổ quốc (PV05) - Công an tỉnh theo quy định. 

+ Báo cáo sơ kết 06 tháng: trước ngày 20/6/2022; 

+ Báo cáo tổng kết năm: trước ngày 20/11/2022. 

Đề nghị các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở khẩn trương triển khai thực 

hiện các nội dung trên. Quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị 

gửi ý kiến bằng văn bản về Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở và cơ quan 

chức năng xem xét, xử lý./.  

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT-VP.  
 
 
 
 
 
 
 

   

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Nguyễn Quốc Huy 

 



  CƠ QUAN CHỦ QUẢN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /                .            Lào Cai, ngày       tháng      năm 2022  

 

 
BẢN ĐĂNG KÝ 

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP  
“AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 2022 

 
 

 

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 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”,  

 Căn cứ Hướng dẫn số 688/HD-CAT-PV28, ngày 15/5/2014 của Công an tỉnh 

Lào Cai về “Thực hiện quy định về thôn, tổ, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự”; về đánh giá, phân loại phong trào  

toàn dân bảo vệ ANTQ và lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; 

Căn cứ Nghị quyết và kế hoạch của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào 

Cai về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2022. 

Tên cơ quan, đơn vị ...... đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 với những nội dung sau: 

1. Duy trì thực hiện tốt (hoặc ban hành mới) nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, 

doanh nghiệp, bảo vệ Bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ; 

2. Tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết 

giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh 

nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, kế hoạch của Bộ Công an và của địa 

phương về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 

4. Thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công 

an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa 

bàn;  

5. Tiếp tục duy trì Trung đội tự vệ của Sở nhằm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ 

về an ninh, trật tự; tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, đơn vị. 



6. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp 

luật; mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, Bí mật nhà nước; cháy, nổ, tai 

nạn lao động nghiêm trọng; 

7. Không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội. 

8. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách (nếu có) trong 

sạch, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên. Không 

có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

9. Phấn đấu có 70% số đầu mối trực thuộc (phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Tên cơ quan, đơn vị ......) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên. 

Trên đây là bản đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan Tên cơ quan, đơn vị ...... 

“An toàn về ANTT” năm 2022. 

 
Nơi nhận:                                                      
- Văn phòng Sở (t/hợp); 
- Lãnh đạo CQ/ĐV; 
- Các phòng CM; 
- Lưu ..... 

                 

THỦ TRƯỞNG CƠ 

QUAN/ĐƠN VỊ 

(Ký, Họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

BẢN CAM KẾT  

THI  ĐUA XÂY DỰNG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TRƯỜNG HỌC  

“AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ”  

 
 

 

Họ và tên:……………………………………………………………. 

Năm sinh…………………………………………………………….. 

Chức vụ:……………………………………………………………... 

Hiện đang công tác (học tập) tại:……………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

Sau khi được nghiên cứu, quán triệt nội dung Thông tư số 23/2012/TT-BCA 

ngày 27 tháng 4 năm 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” 

và Hướng dẫn số 688/HD-CAT-PV28, ngày 15/5/2014 của Công an tỉnh Lào Cai về 

“Thực hiện quy định về thôn, tổ, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường “An toàn về an ninh, trật tự”; về đánh giá, phân loại phong trào  toàn dân bảo 

vệ ANTQ và lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; 

Tôi xin cam kết thi đua xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn 

về ANTT” với những nội dung sau: 

1. Chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách 

pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương về công tác bảo vệ 

ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế bảo vệ của cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường;  

3. Đoàn kết nội bộ; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội và các 

phong trào thi đua khác. 



4. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; tích cực tham gia phát hiện, 

đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ, tai nạn lao động; 

bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị. 

5. Không tham gia các hoạt động khiếu kiện đông người, biểu tình, đình công 

trái pháp luật;  

6. Không tham gia lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật;  

7. Không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội. 

 
 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG                          

          CƠ QUAN, ĐƠN VỊ                                                                                               

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
 

  



  CƠ QUAN CHỦ QUẢN  
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC …… 

THỰC HIỆN KÝ CAM KẾT “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ” NĂM 2022 

 

STT Họ và Tên Năm sinh 
Chức vụ/  

Đơn vị công tác 
Số ĐT liên hệ Ký nhận 

1 Nguyễn Văn A 1975 Trưởng phòng X 091.xxxxx  

2 Nguyễn Thị B 1979 Phó Trưởng phòng X 091.xxxxx  

3 Hoàng Văn C 1981 Trưởng phòng Y 091.xxxxx  

…      
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