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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ  

An ninh tổ quốc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2023 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 05A/KH-BCĐ ngày 07/01/2022 của Ban chỉ đạo 138 

huyện Ý Yên; Công văn hướng dẫn số 4637/HD-CAT-PV05 ngày 10/10/2022 của 

Công an tỉnh Nam Định về tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc năm 2022. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ban Chỉ đạo 138) huyện tổng kết công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 với những nội dung sau: 
 

PHẦN THỨ NHẤT 

Khái quát đặc điểm, tình hình có liên quan 
 

 Ý Yên là huyện phía Tây Bắc của tỉnh Nam Định với diện tích tự nhiên 

246km2, dân số năm 2021 là 235.860 người, với 31 đơn vị hành chính, bao gồm 30 

xã và 1 thị trấn. Phía Bắc tiếp giáp tỉnh Hà Nam, phía Tây giáp tỉnh Ninh Bình; phía 

Đông giáp huyện Vụ Bản; phía Nam giáp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Là địa 

phương có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua, như: Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 

Bình, Quốc lộ 10, 37B, 38B; đường trục phát triển kinh tế của tỉnh, đường sắt Bắc - 

Nam. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện Ý Yên phát triển các ngành dịch vụ, 

thương mại, làng nghề. Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, xây 

dựng nông thôn mới, Đảng bộ nhân dân huyện Ý Yên luôn đoàn kết, thống nhất nỗ 

lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh quốc phòng, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, kết cấu hạ tầng nông thôn 

từng bước hoàn thiện đáp ứng tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đời 

sống của nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối kết hợp của các ban, ngành đã góp phần đảm bảo 

vững chắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp thu sâu sắc 

tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27/12/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam 

Định về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện, xây dựng mô hình phong trào 

được phát triển mạnh trong nhân dân góp phần đảm bảo ANTT tạo điều kiện cho 

phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã được 



2 

 

nâng lên một bước, cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, công trình điện, đường, 

trường, trạm đã được xây dựng khang trang sạch đẹp. 

 Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong phát triển kinh tế, xã 

hội, tình hình hoạt động của của các thế lực thù địch, phản động trong nước, ngoài 

nước đang hoạt động diễn biến phức tạp, khó lường, luôn luôn đẩy mạnh chiến lược 

“Diễn biến hòa bình” chống phá ta trên các lĩnh vực, triệt để lợi dụng công nghệ 

thông tin, các trang mạng xã hội, những tồn tại bất cập trong công tác quản lý nhà 

nước, quá trình sửa đổi, bổ sung hệ thống Pháp luật…để xuyên tạc, hạ uy tín vai trò 

lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, tình hình tội phạm, 

tệ nạn xã hội, TTATGT cũng đang tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm 

buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tội phạm công nghệ cao và các 

tệ nạn xã hội khác xảy ra trên địa bàn huyện. 
 

PHẦN THỨ HAI 

Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 
  

 I . CÔNG TÁC THAM MƯU LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

- Tham mưu BTV Huyện ủy ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện công 

tác an ninh trật tự năm 2022; tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác an 

ninh trật tự năm 2022. 

- BCĐ 138 huyện đã xây dựng báo cáo số 04A/BC-CAH ngày 07/01/2022 về 

tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện năm 2021 

và xây dựng Kế hoạch số 05A/KH-BCĐ ngày 07/01/2022 về kế hoạch xây dựng 

phong trào bảo vệ ANTQ năm 2022. 

- Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện 

Thông tư số 124/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, 

xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn An toàn về 

ANTT, Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công 

an về phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các địa bàn và xét công 

nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT đối với các xã, thị trấn năm 2022. 

- Đã xây dựng Kế hoạch số 56/KH-BCĐ ngày 17/5/2022 và tham mưu UBND 

huyện tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề của Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Công an tỉnh 

gồm: “ Phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải 

phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh” và 

thực hiện tổ chức mô hình “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”. Các chuyên đề trên 

đều được các xã, thị trấn có liên quan xây dựng kế hoạch, mở hội nghị quán triệt, 

triển khai nghiêm túc.  
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- Ban chỉ đạo 138 huyện xây dựng Kế hoạch số 71/KH-BCĐ ngày 21/6/2022 

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; lựa chọn những cá nhân và tập thể là 

điển hình tiên tiến đề nghị các cấp khen thưởng. 

- Ban chỉ đạo 138 huyện xây dựng Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 10/6/2022 

về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 tại tất cả các địa bàn, trong 

đó chọn xã Yên Phong là đơn vị tổ chức điểm.  

- Tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện tiêu chí ANTT trong xây 

dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh Nam Định. 

- Tham mưu cho Huyện ủy sơ kết Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 

09/7/2019 của BTV Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 

22/01/2019 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW 

của Ban bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. 

Văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác đảm bảo ANTT cũng như xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đều được triển khai tới các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, các xã,thị trấn trong toàn huyện để xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. 
 

  II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Công tác tuyên truyền, vận động 

 - UBND huyện chỉ đạo lực lượng Công an trong toàn huyện thường xuyên 

phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể như: Ban tuyên giáo, Ban dân vận, 

Phòng Văn hoá Thông tin huyện, Đài phát thanh huyện, MTTQ và các tổ chức thành 

viên trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, chức 

việc, tín đồ tôn giáo, tích cực, tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Chú trọng nội dung tuyên 

truyền về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình tai nạn giao thông, những gương người tốt, 

việc tốt tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; lồng ghép công tác đảm 

bảo ANTT trong công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế- 

xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là phong 

trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay đẩy 

lùi dịch bệnh Covid-19”. Tổ chức viết 136 tin bài; kẻ vẽ 358 pano, áp phích, khẩu 

hiệu, băng rôn, bảng ảnh…nội dung tuyên truyền về ANTT, phòng chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…căng, treo ở các 

khu vực trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn, khu tập trung đông người, nhà 

văn hóa huyện, xã, thôn, đình, chùa, nhà thờ. 
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 - Ban chỉ đạo 138 huyện xây dựng Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 10/6/2022 

về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 đã triển khai tới các xã, thị 

trấn trong toàn huyện. 

 - Tham mưu cho chính quyền các cấp xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, 

triển khai công tác đảm bảo ANTT tới các ban ngành đoàn thể; tới tận các chi bộ 

thôn, xóm, tổ dân phố; tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an 

ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 ; trong đó việc chấp hành thực 

hiện đảm bảo TTATGT, an toàn phòng, chống cháy nổ, nhất là thực hiện Nghị định 

137/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền, 

giáo dục, vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân tích cực đẩy mạnh, nâng cao chất 

lượng phong trào “Ba an toàn” về ANTT ở khu dân cư, đồng bào theo các tôn giáo 

và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mô hình “Nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn an toàn” ở địa bàn thôn (xóm) và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong 

đơn vị, địa phương gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, dân tộc và 

thực hiện “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

 Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng 

nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về 

đảm bảo giữ gìn về ANTT, nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành 

pháp luật, tinh thần tự giác, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ trong tình mới. 

 - Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn bố trí hòm thư tố giác tội 

phạm tại trụ sở Công an xã, thị trấn, đặt ở vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận; công khai số 

điện thoại của cơ quan Công an huyện, công an xã, thị trấn. 

2. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn, 

lĩnh vực, tuyến trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp về ANTT 

2.1. Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ, an 

ninh tôn giáo, an ninh thông tin, truyền thông... 

- Trên lĩnh vực đảm bảo ANQG: công tác vận động quần chúng đã góp phần 

tích cực ổn định tình hình mâu thuẫn, khiếu tố đông người ngay từ cơ sở, không để 

hình thành điểm nóng về an ninh nông thôn trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện chuyên đề trọng tâm “Phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành 

pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh”. BCĐ 138 huyện đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cùng 

các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung chuyên đề, qua đó đã đạt được 

những kết quả thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng tại các xã Yên Hồng, 

Yên Dương, Yên Chính, Yên Nghĩa. 
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- Công tác đảm bảo ANTT vùng có đông đồng bào các tôn giáo luôn được cấp 

ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện nên đã huy động được đông đảo 

các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia công tác bảo đảm ANTT từ cơ sở. Các tôn 

giáo thường xuyên nhắc nhở tín đồ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các buổi sinh hoạt tôn giáo tập trung, 

những dịp lễ lớn; ban hành nhiều công văn, thông báo, thư gửi tín đồ hướng dẫn thực 

hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tạm dừng tổ chức hoặc chỉ tổ 

chức một số sự kiện tôn giáo trong phạm vi hẹp (Đại hội giới trẻ, Lễ Vu Lan, Lễ Phật 

đản, Đại hội Phật giáo cấp huyện, lễ Noel...); tổ chức treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn 

giáo và nhà riêng tín đồ nhân dịp Lễ, Tết, sự kiện chính trị lớn của đất nước. 

Công an huyện đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể vận 

động các tôn giáo, giữ gìn mối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện phương châm sống 

“Tốt đời, đẹp đạo”, “Tâm sáng, hướng thiện”, “Đồng hành cùng dân tộc”; tiếp tục 

thực hiện hiệu quả các mô hình đã xây dựng: mô hình “Xứ, họ tiên tiến, gia đình 

Công giáo gương mẫu", "Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma tuý, 

không có tệ nạn xã hội" trong đồng bào theo đạo Công giáo; mô hình “Tâm sáng, 

hướng thiện”, “Chùa tinh tiến” trong cơ sở Phật giáo. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 138 

huyện chỉ đạo Công an huyện phối hợp với BCĐ 138 xã Yên Phong tổ chức “Treo 

cờ Tổ quốc” tại nhà thờ giáo họ, đình, đền, chùa thôn Bồng Qũy và nhân rộng trên 

địa bàn toàn huyện, kết quả đến nay đã vận động được 243/243 chùa; 57/57 nhà thờ 

giáo xứ, giáo họ đã thực hiện việc treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, Tết.  

- Các ban ngành, đoàn thể đã tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy các 

giá trị đạo đức, tự hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ, xây dựng khu dân cư bình 

yên ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

2.2. Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, 

Chỉ thị số 48-CT/TW và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chương trình 

của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của từng ngành, đoàn thể, địa phương. Ban Chỉ đạo 138 huyện ban hành Kế hoạch 

về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 và các kế hoạch chuyên 

đề. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản quy 

phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm, nâng cao ý thức và trách nhiệm 

của quần chúng nhân dân trong đảm bảo ANTT. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ 

đạo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, khắc phục những sơ 

sở, thiếu sót không để tội phạm lợi dụng phạm tội, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt 

điểm các vấn đề phức tạp, nổi cộm về ANTT ngay từ cơ sở. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi 

phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma tuý, môi trường, an toàn thực 

phẩm, tệ nạn xã hội … 
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- Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân tích 

cực tham gia tố giác, đấu tranh với tội phạm, tai, tệ nạn xã hội. Trong năm 2022, 

quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an 153 tin về ANTT, trong đó 

129 tin có giá trị, còn 24 tin đang xác minh giải quyết. 

- Vận động nhân dân tích cực tham gia các tổ chức tự quản làm ANTT ở cơ sở 

như “Tổ tuần tra nhân dân”, “Tổ Cựu chiến binh vì dân”, “Tổ hòa giải”…; chỉ đạo 

Công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thành 

lập các tổ hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở, không 

để phức tạp; quần chúng nhân dân đã hòa giải dứt diểm 89 vụ việc mâu thuẫn trong 

nội bộ nhân dân liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong sinh hoạt. Tiếp tục 

duy trì có hiệu quả mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng”. 

- Trên lĩnh vực giữ gìn trật an toàn xã hội: quần chúng nhân dân đã cung cấp 

cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an nắm tình 

hình và tham mưu giải quyết hàng trăm vụ việc phức tạp về ANTT. Cụ thể sự phối 

hợp, giúp đỡ của  nhân dân đã giúp lực lượng công an: Bắt khởi tố về cờ bạc 9 vụ; 

Bắt khởi tố về mại dâm 03 vụ; Bắt khởi tố về ma túy 31 vụ;  Bắt khởi tố về kinh 

tế,chức vụ 01 vụ; Bắt khởi tố về pháo 02 vụ; Bắt và vận động 06 đối tượng có lệnh 

truy nã ra đầu thú; Bắt xử lý hành chính về hình sự 101 vụ; Bắt xử lý hành chính về 

ma túy 73 vụ; Bắt xử lý hành chính về cờ bạc 36 vụ; Bắt xử lý hành chính về pháo 

27 vụ; Bắt xử lý hành chính về môi trường 40 vụ; Lập 40 hồ sơ đưa 40 đối tượng đưa 

vào diện giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định 120/CP; lập 08 hồ sơ đưa 08 đối 

tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/CP; lập 02 hồ sơ đưa 02 

đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng theo Nghị định 02/CP.  

Do làm tốt công tác vận động quần chúng phòng, ngừa, đấu tranh tội phạm 

nên trong năm 2022, trên địa bàn huyện không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu 

xã hội đen, tội phạm chuyên nghiệp có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, 

vũ khí tự chế gây án, kiềm chế sự gia tăng của người nghiện, không để xảy ra các vụ 

án tham nhũng gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. 

2.3. Phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông, trật tự công cộng 

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban ngành, xã, thị trấn, cơ quan doanh 

nghiệp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, vận động 

nhân dân tham gia đội phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ về cháy nổ. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện 

tử và sử dụng tài khoản định danh cá nhân. 

- Trong năm 2022, đã vận động giao nộp 05 súng tự chế, 04 công cụ hỗ trợ, 31 

viên đạn các loại. 

 - Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ban, ngành đoàn thể địa 

phương tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn” về TTATGT, 
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“Tuyến đường tự quản” về TTATGT… tại khu vực cổng trường học. Tham mưu 

chính quyền địa phương bố trí, sắp xếp địa điểm phù hợp để phụ huynh đưa đón con 

em, đảm bảo TTATGT; bố trí cán bộ thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở, 

đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh và học sinh cố tình vi phạm, góp 

phần xây dựng văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử tại khu vực cổng trường học. 

- Lực lượng công an các cấp đã tham mưu tốt cho Đảng, chính quyền đại 

phương, phối hợp tốt với các ban ngành tuyên truyền vận động người dân tiếp tục 

tham gia thực hiện Đề án Dữ liệu dân cư quốc gia, cấp, quản lý sử dụng CCCD gắn 

chíp điện tử; tích cực tham gia cùng lực lượng Công an triển khai có hiệu quả Đề án 

06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng Dữ liệu dân cư, định danh điện tử. Kết quả 

đến tháng 10/2022, đã có 198.526 người (đạt 91,94%) trong độ tuổi được cấp CCCD 

gắn chíp điện tử và 19.317 người dân được cấp tài khoản định danh điện tử mức 2. 

2.4. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn xây 

dựng nông thôn mới nâng cao 

Tiếp tục thực hiện tốt mô hình “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn an 

toàn” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao 

của huyện năm 2022. 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn đăng ký về đích Nông thôn mới nâng cao 

năm 2021 tham mưu Đảng ủy, UBND xã, thị trấn chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể 

phối hợp triển khai đồng bộ các mặt công tác đảm bảo tiêu chí số 15.2 về “An ninh 

trật tự” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Tính đến tháng 10/2022, trên địa bàn huyện Ý Yên đã có 29/31 xã đạt chuẩn 

Nông thôn mới nâng cao. 

3. Công tác xây dựng phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục 

- Ngay từ đầu năm, BCĐ 138 huyện ban hành Kế hoạch xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ 

cơ quan, doanh nghiệp.  

  - Lực lượng Công an huyện phối hợp với Ban An toàn giao thông, các nhà 

trường tiếp tục triển khai, thực hiện tốt cuộc vận động văn hóa giao thông trong 

thanh thiếu niên, học sinh, tiếp tục phát động phong trào “Cổng trường an toàn giao 

thông”; đẩy mạnh  phong trào “An toàn trường học” trong các nhà trường, tổ chức 

22 buổi nói chuyện tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông cho học sinh các 

trường trên địa bàn huyện; phối hợp mở nhiều đợt ra quân đảm bảo TTATGT tại các 

cổng trường. Phối hợp với Đoàn thanh niên tỉnh, huyện đoàn tổ chức các hoạt động 

‘Chung tay cùng cộng đồng” thăm hỏi gia đình chính sách, tổ chức cấp CCCD ngay 

tại cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Trong năm qua, tình hình vi phạm về 

TTATGT của học sinh trong các nhà trường trên địa bàn đã giảm mạnh so với những 

năm trước đây.   
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- Lực lượng Công an huyện đã chủ động phối hợp với Liên đoàn lao động 

huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Nam Giang trong công tác tham 

mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo 138 huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội 

dung của mô hình “Cụm công nghiệp an toàn về ANTT” tại cụm công nghiệp thị trấn 

Lâm và cụm công nghiệp La Xuyên - Yên Ninh. 

- Công an huyện tổ chức hướng dẫn phòng chống tội phạm, kỹ năng phòng 

cháy, chữa cháy cho các cơ quan, doanh nghiệp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có 

điều kiện, hộ kinh doanh cá thể tại các xã, thị trấn. Phối hợp tổ chức lớp tập huấn 

PCCC cho các tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở. 

4. Công tác phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên 

ngành trong công tác bảo đảm ANTT 

 Ngay từ đầu năm 2022, Lực lượng Công an huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ 

với Mặt trận Tổ quốc và các thành viên từ huyện xuống cơ sở tiếp tục thực hiện kế 

hoạch số 03/KHLN-MTTQ-CA ngày 17/10/2013 về đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tập trung phối hợp công tác tuyên truyền, vận 

động cán bộ, các đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đảm bảo ANTT; thực 

hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; vận động nhân dân phát huy quyền làm 

chủ, thực hiện chức năng giám sát, đẩy mạnh thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, 

đảm bảo giữ vững sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ, không để phát sinh tiêu cực, 

tham nhũng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, ổn định tình hình ANTT góp phần 

phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Kết quả cụ thể: 

- Lực lượng Công an và Quân sự huyện duy trì thực hiện có hiệu quả Nghị 

định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Nghị định số 74/2010/NĐ-

CP của Chính phủ “Quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ 

với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn.. trong công tác giữ gìn ANCT và 

TTATXH; Thông tư liên tịch số 100/2010/TTLT–BCA-BQP giữa Bộ Công an và Bộ 

Quốc phòng về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự, an toàn 

xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng; tổ chức giáo dục kiến thức an ninh, quốc phòng cho 

đối tượng 4 ở các xã, thị trấn trong toàn huyện. Lực lượng Công an và Quân đội đã 

duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ, luân phiên, kết hợp với trao 

đổi thông tin thường kỳ, tuần, hàng tháng. Công an xã, thị trấn phối hợp với dân 

quân tự vệ tiến hành trao đổi, kiểm tra, xác minh nhiều thông tin có giá trị liên quan  

phối hợp xác minh nhiều nguồn tin liên quan đến tình hình ANTT. Trong năm 2022 

đã trao đổi 76 nguồn thông tin có giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu cho 

cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc giải quyết tình hình ANTT ở địa phương. 

- Phối hợp với MTTQ huyện xây dựng báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện “Đẩy 

mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 

2021-2023”. 
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- Phối hợp với Ban dân vận huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 11-KH/BDVHU-

CAH ngày 26/5/2022 về thực hiện công tác dân vận năm 2022. 

   - Công an huyện phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện sơ kết 5 năm thực 

hiện mô hình “Tổ Cựu chiến binh vì dân” trên địa bàn huyện. Đồng thời đã giao chỉ 

tiêu cho các xã xây dựng kế hoạch phối hợp về tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng 

mô hình “Tổ Cựu chiến binh vì dân”. Đến nay trên địa bàn huyện đã thành lập được 

298 tổ “Cựu chiến binh vì dân” góp phần giữ vững ANTT ở cơ sở. Các đơn vị thực 

hiện tốt như xã Yên Phong, Yên Dương, Yên Bình, Yên Trung, Yên Lợi. 

- Công an huyện phối hợp với Huyện đoàn tăng cường công tác tuyên truyền 

pháp luật và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT cho thanh 

niên, học sinh tại các khu dân cư của xã, thị trấn và các nhà trường trên địa bàn như: 

trường Trường THPT Tống Văn Trân, trường THPT Mỹ Tho, THPT Đại An, THPT 

Phạm Văn Nghị … 

- Tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ các cấp đẩy mạnh sinh 

hoạt các “Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội”, “Thanh niên tích cực tham gia 

giữ gìn trật tự ATGT”; tăng cường phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học 

sinh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm 

sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng” theo Kế hoạch liên tịch số 01/KH-CA-ĐTN-VHTT-GDĐT giữa 

Công an huyện, Đoàn thanh niên, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Giáo dục & Đào 

tạo huyện Ý Yên. 

- Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với các 

nhà trường trên địa bàn để thực hiện tốt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. 

Đến nay, tất cả các nhà trường thuộc quản lý của Phòng GD & ĐT huyện đã quán 

triệt và triển khai thực hiện mô hình này nề nếp, hiệu quả. 

  5. Công tác củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ. 

Năm 2022, Công an cấp xã tiếp tục được quan tâm kiện toàn về đội ngũ, bổ 

sung về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến 

nay, lực lượng công an chính quy cấp xã có 162 đồng chí trong đó có 31 đ/c Trưởng 

CA xã, thị trấn, 31 đ/c Phó Trưởng CA xã, thị trấn và 100 đ/c là cán bộ công an viên. 

Lực lượng Công an xã bán chuyên trách gồm 481 đ/c, trong đó 235 đ/c Công an 

viên thường trực và 246 đ/c Công an viên thôn, xóm. Cấp ủy, chính quyền luôn 

quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng hoạt 

động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, Đặc 

biệt là lực lượng công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình 

hình mới; tăng công tác quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ 

dân phố; các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, đội ngũ Bí thư Chi 

bộ, Trưởng xóm, tổ trưởng dân phố, phân xưởng trưởng, tổ, đội trưởng, giáo viên 

chủ nhiệm lớp, Công an viên, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học để họ thực 
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sự là lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở; tổ chức xây 

dựng, kiện toàn củng cố lực lượng Công an xã, thị trấn, bảo vệ cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường. Lực lượng Công an xã, thị trấn thực hiện tốt quy chế thông tin, 

báo cáo, giao ban, lề lối làm việc, xây dựng  mối quan hệ tốt với công an cấp trên 

và cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Công an xã, thị trấn thực sự là lực 

lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên phối hợp 

chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể ở cơ sở nắm chắc tình hình, kịp thời tham 

mưu, đề xuất cấp ủy chính quyền giải quyết các vụ việc về ANTT ngay tại cơ sở, 

không để phát sinh phức tạp. 

6. Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

và sự phối kết hợp của các ban ngành, các tổ chức xã hội, đoàn thể, phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện đang được phát huy mạnh mẽ góp phần giữ 

vững ANCT và TTATXH trên địa bàn. Lực lượng CA xã, thị trấn và bảo vệ CQDN 

tiếp tục được kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác. Nhiều cá nhân, tập thể đã nêu 

cao vai trò, trách nhiệm và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trở 

thành những điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng. Cụ thể: 

- 01 tập thể UBND tỉnh tặng bằng khen. 

 - 03 tập thể và 05 cá nhân được Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen. 

 - 05 tập thể và 16 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. 

 Ngoài ra còn có nhiều tập thể và cá nhân được các Đoàn thể cấp tỉnh, UBND 

các xã tặng giấy khen trong phong trào toàn dân BVANTQ năm 2022.  

 III . PHÂN LOẠI PHONG TRÀO 

Căn cứ vào Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 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 ANTT”. Địa bàn huyện Ý Yên phân loại đơn vị đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về ANTT” như sau: 

 1. Cơ quan, doanh nghiệp: 38/39 = 97,4% 

 2. Nhà trường: 40/40 = 100% 

 3. Xã, thị trấn: 30/31 = 96,8% 

 IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Ưu điểm 

 - Ban chỉ đạo 138 huyện chủ động xây dựng và triển khai toàn diện các mặt 

công tác, chú trọng các chuyên đề công tác năm 2022. Phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ ở các xã, thị trấn  luôn duy trì và được củng cố, khắc phục những hạn chế của 

phong trào, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức tinh thần 
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trách nhiệm trong mỗi người dân. Thông qua đó đã nâng cao nhận thức và vai trò 

trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác đảm bảo ANTT nói 

chung và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng.  

 - Mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ, các tổ chức đoàn 

thể và các ngành tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT ở địa 

phương; nâng cao nhận thức của cán bộ và Đảng viên và nhân dân về tình hình chính 

trị ở địa phương, những âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực 

thù địch và tội phạm. Lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

ngày được củng cố và phát triển bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT 

trong tình hình hiện nay. 

 - Cấp ủy Đảng, chính quyền của các xã, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu tạo bước 

chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn 

huyện. 

 - Các mô hình phong trào được tổ chức sơ kết, tổng kết theo kế hoạch, đã rà 

soát thanh loại một số mô hình không còn phù hợp. 

 - Các hội nghị sơ kết, tổng kết các mô hình phong trào, Ngày hội toàn dân bảo 

vệ ANTQ đã diễn ra theo đúng kế hoạch do đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát; 

tạo sức lan tỏa và khí thế mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

  2. Tồn tại 

 - Việc triển khai xây phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số xã còn chậm, 

chưa đồng đều, có nơi, có lúc còn biểu hiện hình thức, chưa có mục đích, chỉ tiêu cụ 

thể cho từng giai đoạn, từng năm; chưa thực sự thu hút được đông đảo quần chúng 

nhân dân tích cực tham gia.  

 - Đã tổ chức việc rà soát đánh giá nhận xét các mô hình, các tổ chức quần 

chúng làm công tác ANTT ở cơ sở không thấy phù hợp với đặc điểm tình hình cũng 

như ít hoạt động hoặc hoạt động thiếu hiệu quả ở từng địa bàn nhưng chưa có kế 

hoạch cụ thể để xóa các mô hình và tổ chức quần chúng đó để tiến hành xây dựng 

mới những mô hình, thành lập các tổ chức quần chúng cho phù hợp. 

- Sự phối hợp giữa lực lượng nòng cốt ở cơ sở với MTTQ, các cơ quan đoàn 

thể ở một số nơi chưa chặt chẽ, thường xuyên, chưa phát huy hết vai trò của tổ chức 

mình trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn.  

 3. Nguyên nhân: 

 - Cấp uỷ, chính quyền một số xã chưa thật sự quan tâm trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho công tác xây dựng đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ ở địa phương mình; một số cán bộ, công chức nhất là ở cơ sở, nhận 

thức chưa đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo ANTT, 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn 
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thể từ huyện đến cơ sở, trong xây dựng phong trào chưa chặt chẽ thường xuyên; chất 

lượng hiệu quả của phong trào ở một số nơi chưa cao, chưa thực sự trở thành sức 

mạnh của quần chúng để giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT, phục vụ 

nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. 

 - Lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số địa 

phương chưa phát huy hết năng lực trách nhiệm nên sức lôi cuốn, lan tỏa còn hạn 

chế, chưa tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương duy trì và phát triển các 

phong trào. 

 - Kinh phí phục vụ cho hoạt động phong trào toàn dân BVANTQ ở cơ sở rất 

hạn chế nên việc tổ chức mở các hội nghị triển khai hoặc sơ, tổng kết ở địa phương 

còn gặp nhiều khó khăn. 

 - Công tác khen thưởng ở một số địa phương về phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ chưa thực sự được quan tâm chú trọng. 
 

PHẦN THỨ BA 

Phương hướng, nhiệm vụ  công tác xây dựng phong trào 

 toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 
 

 1. Tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo 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 phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an 

về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn 

giáo”; 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; 

Nghị Quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng đối với công tác dân vận 

trong tình hình mới. 

 2. Hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung 

chỉ đạo của các cấp về công tác xây dựng phong trào trong tình hình mới; đưa phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn liền với phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu 

mẫu trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. 

  3. Tiếp tục rà soát xây dựng các mô hình mới cho phù hợp với điều kiện, tình 

hình thực tế hiện nay; đẩy mạnh mô hình “An toàn trường học” xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống tác động tiêu cực của mạng xã hội trong 

học sinh; đẩy mạnh thực hiện và nhân rộng mô hình “Camera an ninh” ở các xã, thị 

trấn, các cơ quan, trường học. 

 4.  Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ các tổ chức thành 

viên đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành, chương trình 

hành động để nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn 

huyện;  
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 5. Quan tâm giải quyết chế độ chính sách, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 

nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên 

trách, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo 

vệ ANTT trong tình hình mới.  

 6. Chú trọng công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai 

thực hiện các nội dung, các chuyên đề phong trào; kịp thời biểu dương, khen thưởng,  

nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là 

việc khen thưởng tại địa bàn cấp xã, thị trấn./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ 138 Tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy,  

-  Lãnh đạo UBND huyện; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện; 

- Lưu: BCĐ 138 huyện. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đức Du 
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