
 

 UBND TỈNH NAM ĐỊNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 157/KH-SKH&ĐT                Nam Định, ngày 27  tháng 01  năm 2022 
  

 

KẾ HOẠCH  

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc   

của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định năm 2022 

 

  Thực hiện chỉ đạo của Bộ công an, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự (ANTT) năm 2022; Chỉ thị số 07/CT-

UBND, ngày24/8/2020 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 

công tác xây dựng phong tròa toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự 

trong tình hình mới”; Kế hoạch số 205/KH-BCĐ, ngày 30/12/2021 của Ban chỉ 

đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc tỉnh và hướng dẫn số 113/HD-CAT-PPT ngày 13/01/2022 của Công an 

tỉnh Nam Định về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

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

 Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc năm 2022, như sau:   

I.  Mục đích, yêu cầu 

1. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, người 

lao động chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần hoàn thành xuất 

sắc các nhiệm vụ, mục tiêu của Sở. 

2. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 

(ANTQ) trong cơ quan được tiến hành thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm, 

tránh hình thức; nâng cao chất lượng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, gắn với xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt phong trào của cơ quan; 

kịp thời phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

 II. Nội dung  

 1. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện 

 - 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 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 
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07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ công an về “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”. 

Chủ động xây dựng, triển khai các văn bản về xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ năm 2022; phương án đảm bảo ANTT tại địa bàn, lĩnh vực, giao trách 

nhiệm cho tập thể, cá nhân phụ trách để triển khai thực hiện.  

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, nội quy, quy chế hoạt động về 

công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ 

môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trong cơ quan gắn với công tác thi đua, khen thưởng, động viên về vật chất, tinh 

thần tạo phong trào thi đua bảo vệ ANTQ trong mỗi cán bộ, công chức và người 

lao động. 

- Tổ chức tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2021 và triển khai, ký 

cam kết đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 tới cán bộ, công 

chức và người lao động. 

 2. Công tác tuyên truyền, vận động 

 - Thường xuyên giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cán 

bộ, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc các chủ 

trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ 

Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Công an tỉnh về công tác an ninh 

trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cảnh giác trước những 

phương thức, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, 

phản động, không để bị lôi kéo móc ngoặc đẫn đến có các hành vi vi phạm pháp 

luật; Phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, các vi 

phạm thường xảy ra trong cơ quan để cán bộ, công chức và người lao động cảnh 

giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác và hỗ trợ lực lượng chức năng đấu 

tranh, xử lý. 

- Đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động đảm bảo phù hợp 

với đặc điểm của cơ quan; ngoài tuyên truyền thông qua các phương tiện kỹ 

thuật, qua các buổi họp cơ quan, sinh hoạt Đoàn, Hội, Công đoàn cơ quan có thể 

mời các phòng chức năng Công an tỉnh nói chuyện chuyên đề về ANTT, trình 

chiếu những video, hình ảnh về những vụ việc điển hình gây sự quan tâm của 

mọi người tạo hiệu ứng lan truyền, thiết thực với cán bộ, công chức và người lao 

động trong cơ quan. Tuyên truyền cho cán bộ, công chức cơ quan thực hiện tốt 

các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội tránh vi phạm pháp luật và 

bị tội phạm lợi dụng công nghệ cao gây thiệt hại đến tài sản, danh dự và tính 

mạng. Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng 

xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền. 
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 3. Công tác xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc trong Sở. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả mô hình “Ba an toàn” về an 

ninh trật tự theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” gắn với xây dựng “cơ 

quan đạt chuẩn văn hóa”; tổ chức các hoạt động trong ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2022 thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện gắn với công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid -19 hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, công chức 

và người lao động tham gia tạo khí thế thi đua trong cơ quan. 

- Đẩy mạnh công tác tuần tra, canh gác, khép kín địa bàn của lực lượng 

bảo vệ đảm bảo an toàn tài sản, thiết bị máy móc của cơ quan và phương tiện 

của cán bộ, công chức, không để xảy ra cháy nổ, mất trộm trong phạm vi cơ 

quan. 

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa và thực hiện tốt công tác quản lý 

tài sản, luôn chấn chỉnh việc thực hiện các qui định có liên quan đến quản lý 

kinh tế không để xảy ra tiêu cực, vi phạm chính sách, pháp luật về kinh tế dẫn 

đến thất thoát tài sản của cơ quan. 

- Tổ chức tổng kết 15 năm mô hình phong trào“Tự quản, tự phòng, tự bảo 

vệ”  bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trong cơ quan theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của 

UBND tỉnh Nam Định về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trên 

địa bàn tỉnh Nam Định. Định kỳ tiến hành sơ, tổng kết phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ trong cơ quan năm 2022. 

 4. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh kinh tế, văn hóa 

  Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, các biện 

pháp đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an 

ninh thông tin gắn với phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong cơ quan, 

trong đó trọng tâm là: 

- Rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý; nắm tình hình 

diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên chú ý phát hiện các dấu hiệu, biểu hiện 

mất đoàn kết, bất mãn, tiêu cực trong nội bộ, phòng ngừa “tự diễn biến, tự 

chuyển hóa” của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan. 

- Thường xuyên kiểm tra, củng cố tường rào, cửa khóa, camera quan sát; 

phối hợp với Công an các cấp tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn an 

ninh trật tự. 
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 - Quan tâm đến chế độ, chính sách đối với người lao động; tổ chức đối 

thoại, gặp gỡ kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, công 

chức không để xảy ra mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp về ANTT.  

5. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và lực lượng nòng cốt của cơ 

quan 

Củng cố tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trong cơ quan vững mạnh, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu cho cấp 

ủy, lãnh đạo cơ quan trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị Định số 06/2013/NĐ-CP ngày 

09/01/2013 của Chính phủ, Thông tư số 46/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy 

định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp“. Thường xuyên quan tâm xây dựng, 

củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách đảm bảo đủ số lượng nâng cao chất 

lượng. Cử lực lượng bảo vệ tham gia huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ, pháp luật do Công an tỉnh tổ chức nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng 

cần thiết cho lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng, duy 

trì và nhân rộng các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT theo hướng “Tự quản, tự 

phòng, tự bảo vệ”... góp phần đảm bảo ANTT trong cơ quan. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, thường xuyên tập hợp tình 

hình báo cáo kịp thời về Ban Giám đốc để chỉ đạo hiệu quả, đúng mục đích yêu 

cầu đề ra. 

  2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

phòng có ý kiến (qua Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc. 

 

 
Nơi nhận:   

- CA tỉnh NĐ;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị thuộc cơ quan; 

- Lưu: VT, VP.                                                                              

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Trịnh Văn Hoàng 
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