
 

CHƢƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 

  
 

 Thực hiện công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2020, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm 

an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, 

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

tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đề ra chương trình công tác trọng tâm năm 

2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc cơ sở nhằm giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, văn hóa 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 lãnh chỉ đạo trực tiếp, toàn diện 

của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, văn hóa xã hội và các phong trào khác ở địa phương. Quá trình vận động 

Nhân dân tham gia phong trào phải vận dụng linh hoạt, phù hợp với các tiêu chí 

về xây dựng khu dân cư, cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự”, “Giữ vững 

ANTT xã hội nông thôn” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2021. 

3. Nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành động của Cấp ủy, người đứng 

đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cán bộ, công nhân viên, người lao 

động, học sinh, sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ; phát huy tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội 

phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo 

đảm ANTT trong tình hình mới. 

4. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có chiều sâu các 

nhiệm vụ công tác trọng tâm, tạo sự chuyển biến rõ nét về phong trào toàn dân 
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bảo vệ ANTQ; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện 

nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trƣơng của Đảng, 

Nhà nƣớc và Bộ, Ngành Trung ƣơng về công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ 

Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các văn bản 

của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban 

Bí thư Trung ương về tiếp tuc̣ đẩy maṇh thưc̣ hiêṇ Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 

01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW 

ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ 

Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ 

Chính trị về “Chiến lươc̣ An ninh maṇg quốc gia ”; Nghị quyết s ố 29-NQ/TW 

ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lươc̣ bảo vê ̣Tổ quốc trên không gian 

mạng”; 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 bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; 

Nghị định 06/2014/NĐ-CP 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 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 07/CT-BCA-

V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo 

đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” và các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ. 

2. Triển khai các nội dung, biện pháp nhằm xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực, tích cực góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng và phát triển kinh 

tế - xã hội ở địa phƣơng 

a) Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số (DTTS), đồng bào tôn giáo 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 

25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác dân tộc 

và c ông tác tôn giáo; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 

10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

Nhà nước về công tác dân tộc”; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/4/2016 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số”; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-BCA-
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V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an và Chỉ thị số 61-CT/TU ngày 06/11/2014 

của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào 

các tôn giáo”. 

Tham mưu Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU 

ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. 

Tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong dân tôc̣, chức sắc, chức 

viêc̣ tôn giáo  tham gia vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn 

kết toàn dân tôc̣ trong vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào tôn giáo. 

Lực lượng Công an chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, 

phối hợp với các bên liên tịch, liên ngành tập trung nắm tình hình địa bàn, kịp 

thời tham mưu, đề xuất, giải quyết ổn định các vụ tranh chấp , khiếu kiêṇ phức 

tạp kéo dài, nhất là các vu ̣khiếu kiêṇ liên quan đến đất đai , ô nhiêm̃ môi trường , 

các vụ việc liên quan đế n dân tôc̣ , tôn giáo, an ninh nông thôn... nhằm đảm bảo 

quyền và lợi ích hơp̣ pháp của người dân, không để hình thành “điểm nóng” gây 

mất ANTT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động 

của các loại tội phạm, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội trong vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào tôn giáo nhằm nâng cao nhâṇ 

thức, tinh thần cảnh giác, tổ giác, đấu tranh với các loại tội phạm của các tầng 

lớp Nhân dân. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

vùng giáo, vùng đồng bào DTTS tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 

tập trung xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về 

ANTT hoạt động hiệu quả  như mô hình: “Tộc họ tự quản về ANTT”, “Vùng 

đồng bào công giáo an toàn về ANTT”, “Xứ đạo bình yên”… để phát huy sức 

mạnh của quần chúng nhân dân và  các tín đồ trong thực hiện công tác phòng , 

chống tội phạm , tê ̣nạn xã hội , bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh. 

b) Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trƣờng 

Tiếp tuc̣ t hực hiện có hiệu quả 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 ANTT trong tình hình mới”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an 

và Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của UBND tỉnh quy định về 

khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự”. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương, các cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường xây dựng nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về ANTT và 

đăng ký các chỉ tiêu, nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ và đăng ký thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2021. 
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Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Ủy ban 

MTTQ các cấp chỉ đaọ các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức 

cảnh giác trong đấu tranh tố giác tôị phaṃ , tê ̣naṇ xa ̃hôị và các hành vi vi phaṃ 

pháp luật theo hướng tự quản , tự phòng, tự bảo vệ và tự giải quyết trong cán bộ, 

công nhân viên, học sinh, sinh viên. 

Các ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các địa 

phương phấn đấu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2021 

đạt các chỉ tiêu theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ 

Công an và Quyết định số 1195/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Cụ thể như sau: 

- Đối với xã, phường, thị trấn: 95% trở lên đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự”. Trong đó, có từ 75 - 80% đơn vị được xếp loại xuất sắc và khá; 

- Khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường: 95% trở lên đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự”. Trong đó, có từ 80 - 85% đơn vị được xếp loại xuất sắc 

và khá. 

c) Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các xã, phƣờng, thị 

trấn 

Tiếp tuc̣ d uy trì  thực hiện Kế hoạch số 1579/KH-UBND ngày 28/4/2016 

của UBND tỉnh về phát động thi đua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai 

đoạn 2016-2020; tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2021. 

Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 60-CT/TU ngày 

05/7/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo 

ANTT vùng giáp ranh trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019 về việc “Ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của tổ nhân dân 

tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”; Nghị định số 80/2011/NĐ-CP 

ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập 

cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương đồng thời tiếp 

tục tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

và pháo. 

Hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát, đánh giá tình hình ANTT tại các 

xã để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Công an đưa vào, đưa ra khỏi 

diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. 

Tiếp tục duy trì việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các 

vùng dự án điện năng lượng tái tạo, bảo đảm ANTT cho việc triển khai các dự án 

kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

d) Thực hiện công tác dân vận của Đảng, chính quyền và phong trào 

thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị 49-
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CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác 

dân vận  của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Chương trình số 38-

CTr/BDVTWW-BCA ngày 15/6/2016 về phối hợp thực hiện công tác dân vận 

giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2016-2021; Chỉ thị  số 

05/CT-BCA của Bộ Công an và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 

“Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” (tiêu chí số 19.2) trong chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo chủ đề năm 2021; tổng kết 10 năm thực 

hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về 

“Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. 

Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 01/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND 

trong tình hình mới (2016-2021); tổng kết chương trình phối hợp số 388-

CT/BDV-CA ngày 23/9/2016 về thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận 

tỉnh ủy và Công an tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

Theo dõi, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gồm tiêu chí số 8 và tiêu chí số 

19.2). 

đ) Xây dựng mô hình quần chúng tự quản và lực lƣợng nòng cốt ở cơ 

sở 

Tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình “Trường học an 

toàn về ANTT, TTATGT và PCCC”; sơ kết 01 năm triển khai hoạt động mô 

hình “Vùng ngư dân tự quản an toàn về ANTT” để đánh giá hiệu quả hoạt động 

và tham mưu nhân rộng tại các địa phương ven biển của tỉnh. 

Sơ kết công tác phát động điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh, Khu Công nghiệp Thành Hải; đánh giá kết quả thực hiện 

Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về ANTT trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá để xây dựng 

mới, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT hoạt động có hiệu quả 

và xây dựng Cụm liên kết an toàn về ANTT. 

Tiếp tuc̣ xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, bảo vệ 

cơ quan, doanh nghiệp, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả: Chỉ 

thị số 08/CT-BCA-V28 ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng 

cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân 

phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Quyết định số 

263/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề 

án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 
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3. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng 

Tăng cường thông tin tuyên truyền tình hình, kết quả công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên các phương tiện thông tin đại chúng ở 

Trung ương và địa phương; hướng dẫn sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và triển 

khai nhân rộng các mô hình sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… 

nhằm giúp cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để nâng cao nhận thức, ý thức 

cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp 

phần bảo đảm ANTT tại địa phương; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ chương trình công tác trọng tâm, với chức năng, nhiệm vụ được 

giao, các Sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các địa 

phương cụ thể hóa để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện và 

thực hiện chế độ báo cáo theo quy định: báo cáo 6 tháng trước ngày 15/6/2021, 

báo cáo 01 năm trước ngày 15/12/2021 gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua thường trực 

Ban Chỉ đạo - Công an tỉnh). 

2. Công an tỉnh (thường trực Ban Chỉ đạo) thường xuyên theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các đơn vị, địa phương; chủ động đề xuất 

Ban Chỉ đạo tỉnh họp giao ban định kỳ và ra thông báo kết quả thực hiện để các 

cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi rút kinh nghiệm. Tham mưu Ban Chỉ đạo 

tỉnh có kế hoạch kiểm tra, đánh giá phân loại và sơ kết, tổng kết phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ năm 2021. 

Các ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, địa phương thực 

hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục V05-BCA; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;   (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, TCDNC. TXS. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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