
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /KH-UBND Sơn La, ngày         tháng 02 năm 2023 
  

 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

 an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

trên địa bản tỉnh Sơn La năm 2023 
 

 
Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả 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 

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; 

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 14/TTr-CAT-XDPT ngày    

19/01/2023 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp 

toàn tỉnh năm 2023; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu 

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

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Nhằm đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng; 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 

luật; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng cơ quan “An toàn về 

an ninh, trật tự”. 

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau đợt kiểm tra, đánh 

giá việc thực hiện 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, 

cơ sở giáo dục năm 2022 đã chỉ ra. 

- Hội thi là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi 

kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) của 

đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức Hội thi phải đảm bảo thiết thực, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thu 

hút và lôi cuốn sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tham gia. 
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- Nội dung, hình thức tổ chức Hội thi phải phù hợp, sinh động, tạo được 

không khí sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục tham gia. 

- Việc tổ chức Hội thi phải bám sát trình tự, nội dung tại Kế hoạch này, 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

 1. Đối tượng tham gia  

  - Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tham 

gia Hội thi. 

  - Mỗi đội tham gia Hội thi không quá 10 người, gồm 1 đội trưởng, 1 đội 

phó và 8 thành viên. 

 2. Nội dung thi  

2.1. Phần tự giới thiệu (áp dụng đối với Hội thi cấp huyện, cấp tỉnh) 

 - Các đội tham dự Hội thi tự giới thiệu khái quát về tình hình đặc điểm và 

những kết quả nổi bật trong việc xây dựng, duy trì công tác đảm bảo an ninh trật 

tự trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; giới thiệu các thành viên của đội 

tham gia Hội thi.  

 - Hình thức thể hiện có thể bằng thơ, ca, hò, vè, đồng dao, tiểu phẩm, 

thuyết trình... thời gian tối đa không quá 6 phút.  

 - Điểm cho phần thi này: 20 điểm. 

2.2. Phần thi kiến thức (áp dụng đối với Hội thi cấp huyện và tương đương) 

- Những kiến thức cơ bản về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và “Ngày 

hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự”; quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc; công tác đảm bảo cơ quan ANTT, phòng ngừa tội phạm và các 

hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan. 

- Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ nội bộ; đấu tranh với quan 

điểm sai trái của các thế lực thù địch; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn 

xã hội; trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ...; chú trọng các kỹ 

năng phòng, chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội, thực hiện chuyển đổi số, 

xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh trong cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động ở các cơ quan Nhà nước. 

 - Thời gian trả lời câu hỏi kiến thức tối đa không quá 7 phút. 

 - Điểm cho phần thi này: 20 điểm. 

(Ban Tổ chức Hội thi biên tập chuẩn bị bộ câu hỏi kiến thức, đề cương 

đáp án chung phục vụ cho việc tổ chức từ tỉnh đến huyện). 

2.3. Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền (áp dụng đối với Hội thi cấp huyện 

và tương đương, cấp tỉnh) 

 - Các đội tham gia Hội thi cấp huyện, thành phố và tương đương xây dựng 



3 

 

một tiểu phẩm tuyên truyền về hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ đề 

liên quan như: phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; giải 

quyết việc tụ tập gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản; hòa giải những mâu 

thuẫn trong gia đình, dòng họ, bản làng; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ 

nội bộ; đấu tranh với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; công tác bảo vệ 

môi trường; công tác quản lý người nghiện sau cai nghiện tái hòa nhập cộng 

đồng; thực hiện công tác chuyển đổi số; chuyển hóa địa bàn xã, phường, thị trấn 

không có ma túy tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030... 

 - Thời lượng tiểu phẩm, tối thiểu là 12 phút, tối đa không quá 15 phút. 

 - Điểm cho phần thi này: 40 điểm. 

2.4. Phần thi ứng xử (áp dụng đối với Hội thi cấp tỉnh) 

 - Các đội dự Hội thi cấp tỉnh phải trả lời 01 câu hỏi ứng xử của Ban Giám 

khảo, chủ đề liên quan đến công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Thời gian trả lời câu hỏi ứng xử tối đa không quá 5 phút. 

- Điểm cho phần thi này: 20 điểm.   

 3. Hình thức thi: Hội thi được thực hiện theo hình thức sân khấu hóa, các 

đội bắt thăm thứ tự dự thi, thực hiện các nội dung thi trên sân khấu, hình thức thi 

cuốn chiếu từng nội dung: thi tự giới thiệu, kiến thức, tiểu phẩm tuyên truyền, 

ứng xử. 

4. Chương trình Hội thi 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Văn nghệ chào mừng (các tiết mục đăng ký do cơ quan, doanh nghiệp, 

cơ sở giáo dục tham gia Hội thi thể hiện). 

- Hội thi gồm 04 phần thi chính: 

+ Thi trắc nghiệm tìm hiểu về phòng, chống tội phạm, xây dựng phong 

trào bảo vệ ANTQ: Các đội chọn phương án đúng bằng hình thức trắc nghiệm 

(giơ bảng A, B, C, D); 

+ Thi xử lý tình huống liên quan đến an ninh trật tự: Từng đội cử đại diện 

bốc thăm, trả lời câu hỏi xử lý tình huống do Ban Tổ chức đưa ra;  

+ Thi sân khấu hóa: Mỗi đội thi trình bày 01 tiểu phẩm bằng hình thức sân 

khấu hóa về chủ đề phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

+ Thi ứng xử: chủ đề liên quan đến công tác tham mưu, đề xuất và tổ 

chức thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. 

- Ngoài 04 phần thi chính như trên còn có phần giao lưu, tương tác với 

khán giả bằng hình thức trả lời các câu hỏi tìm hiểu về xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội để tạo không khí hấp 
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dẫn, sôi nổi và thu hút đông đảo Nhân dân tham gia cổ vũ, động viên. 

- Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên (nếu có). 

- Tổng kết, trao giải Hội thi. 

5. Nội dung Maket, khánh tiết 

ỦY BAN NHÂN DÂN HOẶC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ……. 

 

HỘI THI 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN 

 BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, 

CƠ SỞ GIÁO DỤC TỈNH SƠN LA NĂM 2023 

Sơn La, ngày       tháng       năm 2023 

III. TRÌNH TỰ TỔ CHỨC HỘI THI VÀ CƠ CẤU GIẢI 

1. Trình tự tổ chức Hội thi 

Hội thi tìm hiểu công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong cơ quan, doanh nghiệp toàn tỉnh năm 2023 được tổ chức theo 3 cấp: 

1.1. Hội thi cấp huyện, thành phố 

- Hội thi cấp huyện, thành phố gồm các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục thuộc quyền quản lý. Các đội dự Hội thi phải thực hiện đầy đủ 3 nội dung 

thi theo Kế hoạch chung của tỉnh (Phần thi tự giới thiệu, thi kiến thức và tiểu 

phẩm tuyên truyền).  

- Căn cứ kết quả tham gia Hội thi, Ban tổ chức Hội thi cấp huyện, thành 

phố trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đội có thành tích cao 

trong Hội thi.   

- Căn cứ kết quả Hội thi, mỗi huyện, thành phố chọn cử 02 đội đại diện cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có thành tích cao nhất đại diện cho địa 

phương tham dự Hội thi cấp tỉnh. 

- Thời gian: hoàn thành trong tháng 6/2023. 

1.2. Hội thi các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tỉnh 

- Hội thi các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tỉnh bao gồm các 

cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh. Các đội dự Hội thi phải thực hiện đầy đủ 3 nội dung thi 

theo Kế hoạch chung của tỉnh (Phần thi tự giới thiệu, thi kiến thức và tiểu 

phẩm tuyên truyền). 

- Căn cứ kết quả tham gia Hội thi, Ban tổ chức Hội thi các cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục tỉnh trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các 

đội có thành tích cao trong Hội thi. 

- Căn cứ kết quả Hội thi các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tỉnh 

chọn cử 04 đội có thành tích cao nhất đại diện cho cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục tỉnh dự Hội thi cấp tỉnh. 
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- Thời gian: hoàn thành trong tháng 6/2023. 

1.3. Cấp tỉnh 

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 8/2023 (thời gian cụ 

thể sẽ có thông báo sau). 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (Địa chỉ: Số 63b, đường 

Tô Hiệu, Tổ 8, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La). 

- Thành phần: Đội thi của các huyện, thành phố và 04 đội thi đại diện cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tỉnh tham dự Hội thi chung khảo cấp tỉnh, 

các đội phải thực hiện đầy đủ 4 nội dung thi theo Kế hoạch chung của tỉnh 

(Phần thi tự giới thiệu, thi kiến thức, tiểu phẩm tuyên truyền và trả lời câu hỏi 

ứng xử). 

- Căn cứ thành tích của các đội tham gia Hội thi, Ban tổ chức sẽ trao các 

giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đội có thành tích cao trong Hội thi 

chung khảo.  

2. Cơ cấu giải 

2.1. Hội thi của các huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục tỉnh do các đơn vị tự xác định; tùy theo điều kiện cụ thể có thể trao 

các giải chuyên đề trong Hội thi.  

2.2. Cấp tỉnh (xếp giải tập thể và giải chuyên đề)  

* Giải tập thể: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 06 giải Ba; 08 giải Khuyến 

khích; 11 giải Phong trào; 

* Giải chuyên đề: 01 giải cho phần tự giới thiệu ấn tượng nhất; 01 giải 

cho phần thi kiến thức tốt nhất; 01 giải cho phần thi tiểu phẩm hay nhất; 01 giải 

cho phần thi ứng xử tốt nhất. 

* Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho 28 đội tham gia Hội thi.  

* Ngoài giải thưởng tập thể, đội đạt giải Nhất được tặng Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh; các đội đạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích được tặng Giấy 

khen của Công an tỉnh. 

IV. KINH PHÍ  

1. Kinh phí tổ chức Hội thi bao gồm ngân sách nhà nước và các nguồn 

huy động hợp pháp khác. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết 

toán nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị và các cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí và thành 

lập đội tuyển đại diện cho địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi. 

3. Các ngành, đơn vị cấp tỉnh được phân công thực hiện từng phần công 

việc, lập dự toán kinh phí gửi Công an tỉnh (cơ quan Thường trực của Ban tổ 

chức Hội thi) tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền 



6 

 

xem xét, phê duyệt. Kinh phí được cấp trực tiếp cho các đơn vị dự toán, để chủ 

động tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao. 

4. Các đoàn chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí đi lại, ăn nghỉ khi tham gia 

Hội thi tại tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an tỉnh (cơ quan thường trực) 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo, trình 

cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo, Tổ thư ký; thể lệ Hội thi cấp tỉnh; Bộ câu hỏi, tài liệu phục vụ Hội 

thi; chuẩn bị bộ đề thi và đáp án câu hỏi giao lưu khán giả; thẩm định nội dung 

tiểu phẩm của các Đội thi ở cả 03 cấp và tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý 

nghĩa của Hội thi công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tỉnh năm 2023. 

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội 

thi trong toàn tỉnh đúng tiến độ, hiệu quả. 

- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức Hội thi, gửi Sở Tài chính thẩm định, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 

tỉnh tạo điều kiện về hội trường, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ Hội 

thi cấp tỉnh; tham gia biên tập bộ câu hỏi kiến thức phục vụ Hội thi. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo, 

hướng dẫn công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền 

sâu rộng các nội dung về Hội thi các cấp và các cách làm hay, hiệu quả của các 

cơ quan, doanh nghiệp. 

5. Sở Tài chính căn cứ dự toán do Công an tỉnh lập, thẩm định nhu cầu 

kinh phí tổ chức Hội thi, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

6. Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai, thực hiện đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả. 

- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất tổ chức Hội thi ở cấp mình. Chọn cử và 

tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện cho các đội đạt giải cao tập luyện, tham 

dự Hội thi cấp tỉnh. 

 - Xây dựng thể lệ, trình tự Hội thi ở cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể 

về việc tổ chức Hội thi; báo cáo kết quả tổ chức Hội thi về Công an tỉnh để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2023. 

 - Chỉ đạo đăng ký danh sách thành viên các đội thi tham gia Hội thi cấp 

tỉnh về Công an tỉnh để tổng hợp trước ngày 20/7/2023. 
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7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương 

chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất tổ chức Hội thi ở cấp huyện, thành phố. 

Chọn cử và tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện cho các đội đạt giải cao tập 

luyện, tham dự Hội thi cấp tỉnh. 

- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan 

tham mưu giúp UBND huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Hội thi 

tại địa phương mình.  

- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau 

Hội thi, tạo hiệu ứng tích cực thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân quan tâm theo 

dõi, cổ vũ, động viên, góp phần vào thành công chung của Hội thi. 

 - Xây dựng thể lệ, trình tự Hội thi ở cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể 

về việc tổ chức Hội thi; báo cáo kết quả tổ chức Hội thi về Công an tỉnh để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2023. 

 - Chỉ đạo đăng ký danh sách thành viên các đội thi tham gia Hội thi cấp 

tỉnh về Công an tỉnh để tổng hợp trước ngày 20/7/2023. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh Sơn La năm 2023. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Công an (V01, V05);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Đảng ủy khối các CQ&DN tỉnh; 

- Các sở: Tài chính; Thông tin và Truyền thông; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, ĐH30b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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