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   Số:      /KH-UBND                      Ninh Thọ, ngày     tháng     năm 2021 
 

              

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 

 

 

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số: 15-NQ/ĐU ngày 18/01/2020 của  

Đảng ủy xã Ninh Thọ về lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự địa phương 

năm 2021; 

Thực hiện kế hoạch số: 124/KH-UBND, ngày 13 tháng 01 năm 2021 của 

UBND thị xã Ninh Hòa về phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc năm 2021. 

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Ninh Thọ xây dựng kế 

hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã 

Ninh Thọ năm 2021 với những nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc giáo dục cán bộ, nhân 

dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi 

phạm pháp luật, góp phần bảo vệ tốt tình hình ANTT trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội về an ninh, trật tự nhằm góp phần 

kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội. Vận động nhân dân, cán bộ nâng 

cao cảnh giác, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống 

diễn biến hòa bình và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng 

khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh 

trật tự. 

- Tổ chức vận động nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và 

các tổ chức xã hội tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 16 năm “ngày hội 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

- Công an xã là lực lượng nồng cốt thực hiện nhiệm vụ triển khai công tác 

phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn sâu sát với nhân dân, luôn 

nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc nói đi đôi với làm, luôn chủ động 

trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn xã.  

II. Nhiệm vụ và giải pháp 

Để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã phát triển thực chất 

và có chiều sâu; BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào bảo vệ an ninh Tổ quốc xã; UBND xã tiếp tục triển khai văn bản chỉ đạo 

của cấp trên và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các công tác trọng tâm sau: 

1. Tham mưu cho Đảng ủy triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với 
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hoạt động của lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ 

chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trong 

tình hình mới”; Nghị định số 06 /2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ 

về : Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an 

toàn xã hội”; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công an về “ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo về 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”. 

- Đẩy mạnh 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 vệ 

an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Nghị định số 06/2013/NĐ-CP, ngày 

09/01/2013 của Chính phủ quy định về “ Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 

có quả chỉ thị 03/CT-TTg, ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế 

hoạch số 246/KH-BCA-A04, ngày 12/11/2018 của Bộ Công an về công tác bảo 

đảm an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư 

trực tiếp nước ngoài. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 445/KH-BCA, ngày 

26/10/2020 của Bộ Công an về xây dựng đề án “Thế trận an ninh nhân dân trên 

không gian mạng”. 

2. Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ công an quy 

định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Chấn chỉnh việc thực hiện Thông tư 

23/2012/TT-BCA phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn các thôn. 

3. Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện chương trình số 38-CTr/BDVTW-

BCA, ngày 15/6/2016 giữ Bộ Công an và Ban dân vận Trung ương về phối hợp 

thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021; Tổ chức sơ kết 05 năm theo chỉ 

thị 03/CT-BCA-V28, ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “ Tăng 

cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình 

hình mới”. 

4. Chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp cùng Công an xã thực hiện 

nghiêm túc công tác quản lýđối tượng nghiện ma tuý tại cộng đồng dân cư. 

5. Chỉ đạo công tác xây dựng và kiện toàn lại các mô hình tự quản về 

ANTT tại các thôn, nhất là các thôn có mô hình hoạt động không hiệu quả. 

6. Tiếp tục kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ xã, nhất là vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên.  

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tội 

phạm trên đài truyền thanh xã. Xây dựng bản tin tuyên truyền, hướng dẫn phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

8. Tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
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dựng nông thôn mới và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới”. 

9. Tổ chức ký kết xây dựng các thôn, khu dân cư, các cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự”; không có tội 

phạm, tệ nạn ma túy; gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã 

hội; ký cam kết không vi phạm pháp luật giao thông gắn với cuộc vận động xây 

dựng khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa... 

10. Rà soát, thống kê và tổ chức lại số Công an xã bán chuyên trách kết 

thúc nhiệm vụ tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; Tiếp tục phối 

hợp các ban, ngành tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với Công an xã 

bán chuyên trách tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. 

11. Phối hợp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên tiếp tục củng cố và phát huy những mô hình hay, cách làm tốt trong phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô 

hình; thanh lọc những mô hình hoạt động không hiệu quả; tập trung xây dựng 

mới các mô hình trong tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; động viên, 

khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác phòng, chống tội phạm, phòng chóng 

ma tuý và tệ nạn xã hội. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ kế hoạch này, các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức quán triệt và 

xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với từng lĩnh vực do mình phụ trách. Kế 

hoạch của các ban ngành, đoàn thể gửi về BCĐ xã (qua Công an xã). 

2. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành 

viên phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch này. 

3. Đài truyền thanh xã tuyên truyền nội dung kế hoạch này để vận động 

cán bộ, nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội 

phạm. 

4. Công an xã theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; hàng 

tháng rà soát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện kịp thời báo cáo BCĐ xã để 

chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- BCĐ TPTDBVANTQ thị xã;      CHỦ TICH       

- Công an thị xã;                                                                                                

- Đảng ủy xã; 

- BCĐ PTTDBVANTQ xã; 

- Ban ngành, đoàn thể xã; 

- Lưu: VT, CA. 

 

        

Võ Khánh Đăng 
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