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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc  

của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 786/CQTT-CAT ngày 29/7/2021 của Cơ quan 

thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp, triển khai công tác 

phát động phong trào “toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; Nghị quyết số 71-

NQ/CUSCT ngày 15/9/2021 của Chi uỷ Sở Công Thương về phát động phong 

trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021.  

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội 

phạm trong tình hình mới; 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”; 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 07/CT-BCA-V28 ngày 

15/8/2014 của 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.  Sở Công Thương xây dựng Kế hoach 

phát động phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2021 (ANTQ) với 

những nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính trị 

tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống đoàn 

kết, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp của các đơn vị; vận động công chức, 

viên chức, người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham gia 

phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

          2. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được triển 

khai thực hiện thường xuyên, liên tục, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, 

sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được 

giao. 

          3. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua lao 

động sản xuất, đảm bảo An toàn- Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong cơ quan. 

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ 

thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 
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           - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động Công chức, viên chức, người 

lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW; Chỉ thị số 09/CT-TW; 

Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng 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”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 

25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/10/2014 

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 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 an 

ninh, trật tự trong tình hình mới. 

- Quán triệt Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Chỉ thị số 05/CT-TW, 

ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình 

hình mới; Pháp lệnh về phòng cháy, chữa cháy và các văn bản pháp luật khác 

liên quan. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan nâng cao cảnh giác, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các 

thế lực thù địch, tích cực phòng ngừa “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” đấu tranh 

làm thất bại các chiêu bài lợi dụng “dân chủ nhân quyền”, “tôn giáo dân tộc” 

hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, 

giáo dục tổ chức cán bộ, người lao động đấu tranh với các hoạt động vi phạm 

chủ quyền biển, đảo; đấu tranh với các hành vi truyền đạo trái phép; buôn bán, 

tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-PV28 ngày 

15/8/2014 của bộ Công an về đẩy mạnh phòng trào Toàn dân bảo vệ ANTQ 

trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ bảo 

đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

3. Nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp xây dựng phong trào 

Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 

- Tiếp tục phối hợp với các tổ chức Chính quyền địa phương, công an 

phường, Ban chỉ huy quân sự thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn về công tác bảo 

vệ an ninh trật tự. 

- Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các hoạt động 

thực hiện các phong trào thi đua khác do Đảng và Nhà nước triển khai như: 

Phong trào “xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” “ Phong trào xây 

dựng nông thôn mới”… Từ đó góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ phát triển bền vững. 
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4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong 

phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ  

Kịp thời phát hiện gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên 

tiến trong việc thực hiện phong trào để nhân rộng. Biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và 

đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần  tích cực vào hoạt động Toàn dân 

tham gia bảo vệ ANTQ. 

5. Củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ của Sở Công Thương, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, 

viên chức, người lao động và nhất là lực lượng bảo vệ của cơ quan. 

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chính 

trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ đối với lực lượng nòng cốt; quan tâm chế 

độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ. 

- Tiếp tục thực hiện các công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng bảo 

vệ với các lực lượng an ninh trên địa bàn địa phương trong công tác bảo vệ an 

ninh, trật tự, bảo vệ tài sản, an toàn xã hội. 

- Quan tâm đầu tư kinh phí, tạo cơ sở vật chất, xây dựng, mua sắm 

phương tiện phục vụ công tác bảo vệ và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ 

ANTQ. 

III. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG 

1. Thời gian tổ chức hội nghị: Dự kiến ngày 28 tháng 9 năm 2021. 

2. Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hội trường trụ sở Sở Công Thương. 

3. Thành phần tham dự. 

- Lãnh đạo Sở Công Thương; 

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo một số sở liên quan; 

- Đại diện Lãnh đạo một số phòng thuộc Công an tỉnh; công an huyện, 

thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo phòng Kinh tế - hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế 

thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương; 

- Công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Bước 1: Sở Công Thương chủ động phối hợp với phòng PA04 – Công an 

tỉnh Lạng Sơn, chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị: kế hoạch phát động phong 

trào, thành lập ban chỉ đạo phong trào, báo cáo kết quả thực hiện 01 năm phong 
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trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của Sở Công Thương (từ năm 2019 - 

2020), các văn bản chỉ đạo phong trào của Đảng – Nhà nước, của ngành Công 

an, ấn định thời gian mở hội nghị tập trung tại Sở, thành phần dự và các điều 

kiện phục vụ hội nghị. 

Bước 2: Thời gian trong tháng 9 năm 2021. 

- Mở hội nghị phát động để triển khai các văn bản liên quan phong trào 

(cơ quan chủ trì Sở Công Thương) trong tháng 9 năm 2021 

- Sau hội nghị Ban chỉ đạo phong trào tổ chức quán triệt phổ biến các văn 

bản tài liệu liên quan phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc cho toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động thực hiện. 

Bước 3: Sơ kết, tổng kết và chế độ thông tin báo cáo. 

- Hàng năm vào dịp sơ kết 6 tháng, tổng kết năm các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả công tác trong báo cáo 

có nội dung kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ 

ANTQ (chậm nhất sau 10 ngày tổ chức sơ kết, tổng kết). Báo cáo gửi về Văn 

phòng Sở và phòng PA04 – Công an tỉnh Lạng Sơn (để phối hợp chỉ đạo). 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Công an tỉnh Lạng Sơn, hằng năm Sở Công 

Thương lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào để 

đề xuất các cấp khen thưởng kịp thời. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào kịp thời phát hiện chấn 

thiếu sót để khắc phục, đề xuất, báo cáo những khó khăn, vướng mắc với cơ 

quan có thẩm quyền để chị đạo thực hiện. 

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ 

quốc trong Sở Công Thương năm 2021. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (b/c); 

- Phòng PA04 CA tỉnh (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VP. VT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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