
 

KẾ HOẠCH 
Tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"  

trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2007-2022 

 

 Thực hiện Công văn số 113/UBND - VP8 ngày 18 tháng 3 năm 2022 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc tổng kết 15 năm thực hiện mô hình “Tự quản, tự 

phòng, tự bảo vệ" giai đoạn 2007-2022”; Hướng dẫn số 1016 - CAT - PV05 về việc 

hướng dẫn Tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" trong 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2007-2022. Để đánh giá những kết quả 

đạt được; rút ra những bài học kinh nghiện nhằm tiếp tục duy trì thực hiện mô hình 

"Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"; Ban chỉ đạo 138 huyện Ý Yên ban hành Kế hoạch 

tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" trong phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2007-2022 với những nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Tiếp tục quán triệt sắc, tạo chuyển biến nhận thức và hành động của các ban 

ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân về 

nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, cụ thể hóa qua việc tiếp tục duy trì thực 

hiện và nhân rộng mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" góp phần thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

          2. Đầy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ và nhân dân chấp hành tốt 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương 

về công tác đảm bảo ANTT, các nội dung của mô hình; kịp thời xây dựng phát hiện, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

          3. Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" 

giai đoạn 2007-2022 nhằm rút ra những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân, những bài 

học kinh nghiệm và đề ra phương hướng duy trì, phát triển mô hình trong giai đoạn 

mới; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiểu biểu có thành 

tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình. 

          4. Việc tổ chức tổng kết phải hướng về cơ sở, sáng tạo, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, đặc điểm từng địa bàn, lĩnh vực; đảm bảo công tác phòng chống dịch 

Covid-19; tạo khí thế cách mạng, sức lan tòa mạnh mẽ trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

          II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

          1. Đánh giá khái quát đặc điểm, tình hình, những thuận lợi, khó khăn tác động, 

ảnh hưởng đến việc triển khai, thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" ở 

đơn vị, địa phương. 
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          2. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình "Tự quản, 

tự phòng, tự bảo vệ": 

          -  Việc ban hành văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về triển khai xây 

dựng, thực hiện mô hình (nêu tên các văn bản chỉ đạo, hình thức, biện pháp triển 

khai). Việc triển khai mô hình ở ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học; UBND các xã, thị trấn; các thôn, xóm, tổ dân phố. 

          - Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện; đánh giá, 

phân loại việc thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ". 

          3. Đánh giá kết quả đạt được: 

          3.1. Công tác tuyên truyền: 

         - Nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mô hình "Tự 

quản, tự phòng, tự bảo vệ"; tham gia đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá 

của các thế lực thù địch; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào khác do địa phương, cơ quan phát động. 

          - Đánh giá hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động: tỷ lệ % quần chúng 

nhân dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên... tham gia mô hình; việc ký 

cam kết giữ gìn ANTT. Hiệu quả của mô hình góp phần nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của quần chúng nhân dân (tỷ lệ phạm pháp hình sự, số tin tố giác tội phạm 

tăng, giảm qua từng năm). 

          3.2. Kết quả thực hiện nội dung mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" trên 

các địa bàn, lĩnh vực: 

          - Việc cụ thể hóa các nội dung tiêu chí của mô hình phù hợp với đặc điểm, tình 

hình của từng đơn vị, địa bàn, lĩnh vực: Nêu rõ các mô hình phong trào, các tổ chức 

quần chúng làm ANTT ở cơ sở được triển khai theo hướng "Tự quản, tự phòng, tự 

bảo vệ". 

          - Tập trung đánh giá kết quả của mô hình trong khu dân cư theo các tôn giáo; 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, lĩnh vực phòng chống ma túy, đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới... 

          3.3. Kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc 

và các ban, ngành, đoàn thể vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia xây 

dựng mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"; gắn kết nội dung của mô hình với các 

mô hình khác do các ngành xây dựng. 

          3.4. Hiệu quả của mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" góp phần đầy mạnh 

phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về An ninh trật tự tại 

địa phương. 

          3.5. Mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" góp phần xây dựng, củng cố hệ 

thống chính trị cơ sở và lực lượng nòng cốt trong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: 

          - Công tác xây dựng, cùng cố tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng hoạt 

động của bộ máy chính quyền; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt 



trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp 

ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

          - Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng lực lượng nòng cốt làm 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và phong trảo toàn dân bảo vệ ANTQ. 

          4. Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được; những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân 

và bài học kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, 

tự bảo vệ". 

          5. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình 

"Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" và các mô hình khác có tính chất tương tự, góp phần 

đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. 

          III. HÌNH THỨC, KHEN THƯỞNG 

          1. Hình thức:  

          Các đơn vị, địa phương căn cứ đặc điểm, tình hình để lựa chọn các hình thức 

tổng kết cho phù hợp như: Hội nghị, Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tổng kết bằng 

văn bản... 

          2. Khen thưởng: 

          Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc trong 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo 

vệ” để xuất Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng. 

          IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

          1. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức tổng kết 

15 năm thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"; đôn đốc, hướng dẫn các 

địa phương, cơ quan, đơn vị tiền hành tổng kết đúng nội dung, tiến độ. 

          3. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện: Tăng cường công tác 

tuyên truyền mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, nêu gương các điển hình tiên 

tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

          4. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 của xã, thị trấn, các ban, 

ngành, đoàn thế, các khu dân cư căn cứ vào đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm 

vụ lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp. 

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

          1. UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ  xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, 

tự bảo vệ" gửi về Ban chỉ đạo 138 huyện (qua Công an huyện) và tổ chức tổng kết 

xong trước ngày 10/7/2022. 

          2. Giao Ban chỉ đạo 138 xã Yên Trị tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Yên 

Trị tổ chức hội nghị điểm tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, tự 

bảo vệ" (Hoàn thành xong trước ngày 30/6/2022). 

          3. Giao Công an huyện theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa 

phương tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nội dung, tiến độ . 



 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

phản ánh về Thường trực Ban chỉ đạo 138 huyện (qua Đội Xây dựng phong trào 

bảo vệ ANTQ - Công an huyện) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo 138 tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND; 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành thành viên BCĐ 138 

huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đức Du 
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