
UBND TỈNH NINH THUẬN 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG TP, TNXH 

 VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO  

TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 
 

Số:          /KH-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     

  Ninh Thuận, ngày        tháng 12  năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ  

an ninh tổ quốc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 

 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

(ANTQ) tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 

2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2021; những ưu điểm đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân, nhất là những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong quá trình 

triển khai thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; dự báo tình hình, 

đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo công tác xây dựng phong trào năm 2022. 

2. Triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phát động thi 

đua năm 2022; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến 

trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; biểu dương, khen thưởng những tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc để phát động quần chúng học tập noi theo. 

3. Việc tổ chức Hội nghị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; chủ động xây dựng kịch bản, chương trình Hội nghị khoa học, 

linh hoạt, phù hợp thực tế; đảm bảo Hội nghị hiệu quả, thiết thực, đạt được mục 

đích, yêu cầu đề ra. 

II. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Lãnh đạo Phòng PV05, Công 

an tỉnh). 

2. Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022 (Lãnh đạo Công an 

tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh). 

3. Điều hành tham luận tại Hội nghị (Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh). 
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4. Thông qua Chương trình thi đua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2022 (Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh). 

5. Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ. 

6. Phát biểu của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. 

7. Khen thưởng  (Lãnh đạo phòng PV05, Công an tỉnh). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC HỘI NGHỊ 

1. Thời gian: Dự kiến vào cuối tháng 12/2021 (có Giấy mời riêng). 

2. Địa điểm, hình thức hội nghị: Theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu 

trung tâm (Ủy ban nhân dân tỉnh), điểm cầu tại 07 huyện/thành phố và 65 xã, 

phường, thị trấn. 

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ TẠI CÁC ĐIỂM CẦU 

1. Điểm cầu Trung tâm - Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Ninh 

Thuận: Dự kiến khoảng 30-35 đại biểu.  

- Đồng chí Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo tỉnh - Chủ trì Hội nghị; 

- Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo, Ban 

Dân vận, Ban Nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh; 

- Một số thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có 

liên quan; 

- Lãnh đạo Công an tỉnh và một số đơn vị, phòng ban thuộc Công an tỉnh;  

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Truyền hình An ninh trật 

tự - Công an tỉnh (đưa tin); 

- Đại diện tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ. 

2. Điểm cầu 7 huyện, thành phố: Khoảng 15 đại biểu. 

- Lãnh đạo: UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành 

phố; 

- Lãnh đạo: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, 

Hội người cao tuổi, Hội Nông dân; Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;; 

- Lãnh đạo Công an các huyện, thành phố; 

- Đại diện Chỉ huy các đội nghiệp vụ thuộc Công an các huyện thành phố:  

Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Tổng hợp, Hình sự - kinh tế - ma túy, An 

ninh, Quản lý Hành chính; 

- Đại diện tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen. 
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3. Điểm cầu tại 65 xã, phường, thị trấn (do Ban Chỉ đạo huyện, thành phố 

mời): Khoảng 12 đại biểu. 

- Đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam, Trưởng Công an các xã, 

phường thị trấn; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến 

binh, Hội người cao tuổi, Hội Nông dân các xã, phường thị trấn; 

- Đại diện tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen. 

Lưu ý: Tùy cấp độ dịch Covid-19 tại mỗi thời điểm ở mỗi địa phương có thể 

điều chỉnh thành phần tham gia phù hợp, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, 

vừa đảm bảo hiệu quả của Hội nghị. 

V. TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT, KINH PHÍ  

1. Tại điểm cầu của tỉnh và cấp huyện thực hiện trang trí theo tiêu đề 

như sau: 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI 

VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

 

HỘI NGHỊ 
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

NĂM 2022 
 

                                                                 Ninh Thuận, ngày… tháng 12 năm 2021 

 

 

2. Kinh phí phục vụ Hội nghị: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các 

điều kiện phục vụ hội nghị:  

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh phát hành Giấy mời, chuẩn bị Hội 

trường và các nội dung có liên quan để phục vụ Hội nghị trực tuyến đảm bảo chu 

đáo, an toàn, tuân thủ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định;  

- Xây dựng báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021; 

dự thảo Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 

2022; Chương trình phát động thi đua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 

2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Lựa chọn và hướng dẫn tập thể, cá nhân phát biểu tham luận, đơn vị phát 

biểu hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; 
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- Chuẩn bị tài liệu Hội nghị và cấp phát tài liệu đến đại biểu trước thời gian 

tổ chức Hội nghị ít nhất 01 ngày; thực hiện công tác tổ chức Hội nghị; đón tiếp đại 

biểu; tổ chức trao thưởng; phối hợp trang trí khánh tiết; dự trù kinh phí và công tác 

hậu cần đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

2. UBND cấp huyện, cấp xã chuẩn bị Hội trường và các nội dung có liên 

quan để tham dự Hội nghị.  

3. Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo các cấp chuẩn bị 

nội dung tham luận, lập danh sách đại biểu dự Hội nghị gửi về Công an tỉnh (qua 

phòng PV05 - địa chỉ email phongtraont@gmail.com hoặc báo qua số điện thoại 

0693.408636) trước ngày 15/12/2021. 

Giao Thường trực Ban Chỉ đạo (Công an tỉnh) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, 

báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục V05 - Bộ Công an; 
- Thường trực: Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT- UBND tỉnh; 

- Như thành phần tại Mục IV; 

- VPUB: LĐ, VXNV, TCDNC 

- Lưu: VT. QMT 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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