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KẾ HOẠCH 

XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

 

 Thực hiện hướng dẫn của Công an tỉnh Khánh Hòa về việc đăng ký thi 

đua, khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019. Ban Quản lý dự 

án (QLDA) Phát triển tỉnh Khánh Hòa lập Kế hoạch xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ năm 2019 với những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm giữ vững, ổn định 

an ninh chính trị, đảm bảo an toàn trật tự xã hội, phấn đấu không để trong đơn vị 

có các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn cho người, tài sản của Nhà nước và của cơ 

quan đơn vị. 

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về 

ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị và tinh thần cảnh 

giác của cán bộ, công chức, viên chức trước những âm mưu, hoạt động diễn biến 

hòa bình của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, 

đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong 

việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước. 

3. Gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên 

chức tích cực tham gia toàn dân bảo vệ ANTQ:  

- Tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá 

của các thế lực thù địch; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác xâm phạm 

đến an ninh trật tự.  

- Tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

viên chức, khi tham gia công tác đảm bảo an  ninh trật tự ở cơ quan cũng như tại 

nơi cư trú; các biện pháp, phương pháp để tham gia thực hiện công tác đảm bảo 

an ninh trật tự.  

- Tập trung tuyên truyền phổ biến những nội dung cụ thể về công tác đảm 

bảo an ninh trật tự mà cán bộ, công chức, viên chức cần thực hiện như: Việc 

chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; việc chấp hành quy định của pháp luật 

về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng… công tác bảo vệ tài 

sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản của cơ quan; 
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công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ; 

công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn phòng chống cháy 

nổ… 

2. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội 

bộ, bảo vệ an toàn tài liệu, tài sản, tính mạng, sức khỏe của cán bộ, công 

chức, viên chức; xây dựng, duy trì trật tự, kỷ cương trong nội bộ cơ quan: 

- Triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước có liên quan đến cơ quan, không để lộ, lọt những nội dung bí 

mật nhà nước do đơn vị quản lý.  

- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết 

có hiệu quả các hiện tượng mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ cơ quan; 

không để xảy ra hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không để các đối 

tượng phản động, cơ hội chính trị móc nối, lôi kéo cán bộ, công chức tham gia 

các hoạt động chống đối Đảng, Chính quyền. 

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ cơ quan, không để các đối tượng, phần tử 

xấu hoạt động phá hoại, xâm phạm tài sản của cơ quan.  

- Duy trì thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan đảm bảo trật tự, kỷ 

cương nội bộ. 

3. Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung qui định của 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” đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan 

biết, tham gia, thực hiện; có chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể để mỗi cán bộ, công chức, 

viên chức phấn đấu thực hiện.  

- Tổ chức đăng ký xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật 

tự năm 2019 với Công an được giao trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn trong công 

tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn.  

- Làm tốt công tác đánh giá, kiểm tra định kỳ tiến độ và chất lượng công 

tác xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; cuối năm tiến 

hành kiểm điểm, đánh giá kết quả xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an 

ninh trật tự, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, xây dựng báo cáo, đề 

nghị cấp có thẩm quyền công nhận nếu đảm bảo tiêu chuẩn (Theo Điều 10, 

Thông tư số 23).  

4. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả thực 

hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan theo đúng quy định và 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

III. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA: 

Năm 2019 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đăng ký đạt danh hiệu: 

Đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
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1. Phòng Tổ chức hành chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng 

dẫn, kiểm tra các phòng chuyên môn cơ quan thực hiện Kế hoạch này.  

2. Lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn tiến hành kiểm điểm, đánh giá 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy, 

chữa cháy tại cơ quan năm 2019; đối chiếu với tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị an 

toàn về ANTT, xác định kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, báo cáo với 

cơ quan phụ trách an toàn về ANTT về kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc năm 2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 

Trân trọng ./. 

 

Nơi nhận: 
  - Công an tỉnh KH; 

  - Phòng PV 05 CA tỉnh KH; 

  - Phòng ANKT (PA81); 

  - Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 
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