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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 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”, năm 2023 
 

  
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 22/2/2023 của UBND tỉnh về 

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 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" năm 2023. Văn phòng UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhằm huy động và phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, 

viên chức, người lao động tham gia bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới.  

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

quan, đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công nhằm làm giảm 

tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã 

hội, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần 

thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong cơ 

quan, đơn vị tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện các nội dung hình thức hoạt động của Phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc trong đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự 

trong tình hình mới, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-07-ct-bca-v28-2014-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-trong-co-quan-doanh-nghiep-255906.aspx
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II. NỘI DUNG, ĐƠN VỊ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị sư nghiệp tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 170/KH-UBND, ngày 17/8/2020 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 

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; cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện triển khai Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ 

trưởng Bộ Công an; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về công tác bảo vệ an ninh trật tự và 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong cơ quan, đơn vị.  

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị  sự nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

2. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ trưởng Bộ 

Công an gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về 

công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trọng tâm là: (1) Nghị quyết số 28-

NQ/TW Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ngày 

25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; (2) Nghị 

quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) 

về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; (3) Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 

22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; (4) 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 ngày 01/12/2011 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”; (5) 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 về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; 

(6) Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 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”; (7) Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26/02/2010 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, đơn vị. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

3. Tập trung phòng ngừa không để phát sinh các nguyên nhân, điều kiện gây 

phức tạp về an ninh trật tự; gây bức xúc trong công chức, viên chức, người lao 

động gây rối, điểm nóng về khiếu kiện... Nâng cao chất lượng hoạt động tố giác tội 

phạm, đảm bảo chấp hành nghiêm quy định của pháp luật tố giác tội phạm. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng TCHCQT, các đơn vị sự nghiệp. 
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- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, tập trung đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; vận động công chức, 

viên chức, người lao động tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, tham 

gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng TCHCQT, các đơn vị sự nghiệp. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

5. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh trật tự và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật 

tự theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” trong cơ quan đơn vị. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng TCHCQT, các đơn vị sự nghiệp. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

6. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành, tổ chức 

chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phát động phong 3 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về phòng ngừa, đấu 

tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục, chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong việc tổ chức thực 

hiện Chỉ thị số 07 và tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng TCHCQT, các đơn vị sự nghiệp. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, sơ kết, tổng kết; nghiên cứu xây 

dựng cơ quan điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời 

đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

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

an ninh Tổ quốc; phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, 

hiệu quả; kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 07, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo 

cáo theo quy định. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng TCHCQT, các đơn vị sự nghiệp. 
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- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp triển khai đến công chức, 

viên chức và người lao động đảm bảo thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật 

tự trong tình hình mới năm 2023,…; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện trong đơn vị 

xong trước ngày 08/3//2023. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện vói Văn phòng 

(qua phòng TCHCQT) báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 05/6/2023, báo cáo 

năm trước ngày 05/11/2023. 

2. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban, đơn vị kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch. Định kỳ tổng hợp, báo 

cáo Công an tỉnh kết quả triển khai thực hiện theo yêu cầu báo cáo 06 tháng 

(trước ngày 10/6), báo cáo năm (trước ngày 10/11/2023). 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 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” năm 2023 của Văn 

phòng UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (Báo cáo); 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Các phòng, ban, đơn vị  thuộc VP; 

- Lưu: VT, TCHCQT.H. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Sòi Đức Nghĩa 
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