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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác xây dựng Phong trào
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
Thực hiện Công văn số 479/CV-BCĐ-CAT ngày 25/02/2021 của Ban Chỉ
đạo tỉnh về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm,
tệ nạn xã hội về triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc năm 2021; Kế hoạch số 411/KH-BCĐ ngày 11/02/2021 về công tác xây
dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Hướng dẫn số
413/HD-CAT-PV05 ngày 11/02/2021 về công tác xây dựng phong trào Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2021.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây
dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người
lao động trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm góp phần giữ vững an ninh
chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Coi đây là một trong
những nhiệm vụ trong tâm, xuyên suốt gắn với hoạt động Ngành.
2. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm huy
động các tổ chức, đoàn thể, tổ chức xã hội và Nhân dân tham gia tích cực, có hiệu
quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3. Triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng phong trào
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn Ngành. Chú trọng các biện pháp phòng
ngừa tội phạm, góp phần giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm an toàn, tuyệt
đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ
trương, đường lối, chính sách,pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo
vệ 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
Tiếp tục tổ chức sinh hoạt, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức,
người lao động các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng
phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, gắn với
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thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công
chức, viên chức, người lao động trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cảnh giác đấu tranh với âm mưu hoạt động “Diễn biến
hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, các phần tử xấu, nhất là công
tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống các loại tội phạm công nghệ cao, không
tiếp tay tuyên truyền, phát tán các thông tin nói xấu chế độ, đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi họp, giao ban,
học tập Nghị quyết…. nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh,
trọng tâm là: 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 quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ
an ninh quốc gia; 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; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa XI) 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 Trung ương
Đảng (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; các Chương trình mục tiêu quốc gia
phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm; phòng,
chống tội phạm mua bán người; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng
đồng; 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; Quyết
định số 52/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kế hoạch, Quyết định
và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo
tỉnh về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; công
tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, cháy, chữa cháy; công tác tái hòa
nhập công đồng và công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc.
2. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng khu dân cư, xã,
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn
về an ninh trật tự” năm 2021
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ đảm
bảo an ninh trật tự năm 2021. Tổ chức cho 100% công chức, viên chức, người lao
động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế về xây dựng cơ
quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; bản cam kết bảo vệ bí mật nhà
nước. Phấn đấu cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2021. Việc
triển khai, phát động và đăng ký đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" hoàn
thành trong quý I/2021.
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3. Tập trung rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của các mô hình “tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh trật tự; chú trọng
xây dựng mới và nhân rộng các mô hình phục vụ trực tiếp công tác phòng
ngừa tội phạm tại địa bàn cơ sở
Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tự vệ. Thực
hiện tốt công tác trực gác, bảo vệ cơ quan, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong
các dịp Lễ, Tết. Xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ an ninh trật tự.
Trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, các công cụ hỗ trợ bảo vệ
cơ quan, trang bị camera an ninh; thường xuyên kiểm tra các hệ thống điện, chống
sét, những chất dễ gây cháy nổ, nhằm chủ động phòng, ngừa không để xảy ra cháy
nổ, tai nạn lao động, mất tài sản có giá trị lớn tại cơ quan; thực hiện tốt công tác
quản lý cán bộ, không để xảy ra tham nhũng, mất đoàn kết nội bộ.
4. Thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động
Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng,
chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc và các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm
Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng,
chống tội phạm phải được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, kịp thời ở khu dân cư,
trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên
truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; tại các xã trọng
điểm, phức tạp về an ninh trật tự, các xã đăng ký về đích nông thôn mới; các Khu
công nghiệp, trường học, vùng tôn giáo, dân tộc…
Hình thức, biện pháp tuyên truyền phải thường xuyên được đổi mới, kịp thời,
phù hợp với yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Chú trọng công
tác tuyên truyền, vận động thông qua các hoạt động đặc thù của Ngành.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc vận động Nhân dân chấp hành
đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao cảnh giác, không
nghe theo các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch,phản động;
thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và hướng
dẫn cách thức phòng ngừa, tố giác tội phạm để Nhân dân chủ động tham gia phòng,
chống tội phạm, nhất là đối với các loại tội phạm về ma túy, cho vay lãi nặng, đòi
nợ thuê, trộm cắp, cướp giật tài sản, xâm hại tình dục trẻ em; tuyên truyền vận
động Nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tham gia các hoạt
động giúp đỡ người có quá khứ lầm lỡ tái hào nhập cộng đồng; phòng, chống các
hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo…
Chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công trấn
áp tội phạm, “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; “Tháng hành động an toàn
giao thông”, “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, “Ngày hội Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc”; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những mô hình điển hình
tiên tiến trong phong trào…Việc tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc” phải được thực hiện thiết thực, đảm bảo nội dung theo Hướng dẫn số
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05/BCA-V05 ngày 26/5/2020 của Bộ Công an, nhằm đảm bảo tuyên truyền
sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.
Tiếp tục lồng ghép các nội dung thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm... vào các hoạt động tuyên truyền, văn hóa,
nghệ thuật, thể dục, thể thao, gia đình. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao,
du lịch và gia đình, nhằm nâng cao thể chất, tạo sân chơi lành mạnh cho Nhân dân,
góp phần nâng cao nhận thức và thiết thực thực hiện có hiệu quả công tác vận động
toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm trên địa bàn toàn
tỉnh.
5. Củng cố, kiện toàn kịp thời Ban Chỉ đạo các cấp; phát huy hiệu quả
phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể
chính trị xã hội và thường xuyên xây dựng, bồi dưỡng lực lượng quần chúng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp các sở, ngành, địa phương
tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng
Nhân dân về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự,
phòng, chống tội phạm; phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt
động văn hóa, thể thao và du lịch, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của lực
lượng tự vệ và mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ an ninh trật tự của cơ quan,
đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai
thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch này.
2. Định kỳ Văn phòng tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động về Ban Chỉ đạo
phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm tỉnh theo
quy định.
IV. ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2021
Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng ký hình thức khen thưởng:
Bằng khen của UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- BCĐ tỉnh về phong trào
Toàn dân BVANTQ và PCTP;
- Phòng PA03 – Công an tỉnh;
- Phòng PA04 – Công an tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Lưu: VT. (Nh)
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