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Năm 2022, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tiếp tục có những diễn biến phức 

tạp, các thế lực thù địch không ngừng chống phá nhà nước ta trên tất cả các lĩnh 

vực chính trị - kinh tế - xã hội; tình hình dịch Covid-19 tuy đã được kiểm soát song 

vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt trong bối cảnh còn nguy cơ xuất 

hiện các biến chủng mới lây lan nhanh và nguy hiểm,... Vì vậy, việc xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tiếp tục được xác định là 

nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 

tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục các hạn chế của năm 

qua và tạo bước tiến mạnh mẽ trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Chủ 

tịch UBND tỉnh phát động, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng 

chương trình thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 với những nội dung trọng 

tâm như sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, trọng tâm là: Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 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 quyết số 28-NQ/TW ngày 

25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới”, 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,... 

2. Triển khai các biện pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần 

kiềm chế và làm giảm hoạt động của các loại tội phạm; xây dựng gia đình, khu dân 
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cư, xã/phường/thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT; phát 

huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong tôn giáo và trong 

công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; quản 

lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; 

phát hiện tố giác tội phạm; vận động đối tượng ra đầu thú; thu hồi vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, cứu 

hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm. 

3. Đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân 

tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với đặc điểm, tình 

hình từng địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, vùng đồng bào 

dân tộc, tôn giáo, địa bàn tuyến biển, địa bàn đang triển khai các dự án phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường thông tin tuyên truyền tình hình, kết quả công 

tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, âm mưu, phương thức, 

thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, vận động Nhân dân 

nâng cao cảnh giác, ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tích cực tham gia đấu 

tranh tố giác tội phạm. 

4. Cụ thể hóa các nội dung công tác nhằm triển khai thực hiện có chất lượng 

các chương trình, quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể về công 

tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tập 

trung, thống nhất, toàn diện góp phần phát huy hiệu quả công tác phối hợp bảo 

đảm ANTT. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; gắn kết chặt chẽ nội 

dung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào thi 

đua yêu nước khác ở địa phương. 

5. Cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quyết 

liệt hành động, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm 

soát hiệu quả dịch bệnh, phục vụ chiến lược phục hồi kinh tế - xã hội theo phương 

châm nhạy bén, linh hoạt, kịp thời, bình tĩnh với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ tối 

đa sức khỏe, tính mạng người dân, bảo đảm an ninh con người, bảo đảm ANTT, an 

toàn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người 

lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân về phòng, chống tội phạm 

và tệ nạn xã hội gắn với tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 6. Củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự 

quản về ANTT tại địa bàn dân cư và trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; 

nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, xây dựng các mô hình mới phù hợp với tính 

chất, đặc điểm của từng địa bàn, đảm bảo phát huy vai trò nòng cốt trong công tác 

bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. 

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển 

hình tiên tiến và những cách làm mới, hiệu quả. Quan tâm lựa chọn những tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng; chú trọng khen thưởng 

đối với những tập thể, cá nhân ở cơ sở, nông dân, công nhân, người lao động, các 
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mô hình nhân dân tự quản, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc, 

nơi có nhiều khó khăn, có nhiều đóng góp cho công tác bảo đảm ANTT. 

 8. Phát động toàn dân tham gia xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về 

ANTT theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, 

nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Phấn đấu xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 đạt các chỉ tiêu 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, 

không có yếu kém; 

- Đối với 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, không có yếu kém. 

Căn cứ nội dung Chương trình thi đua, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương cụ thể hóa để xây dựng nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về ANTT, đăng ký 

đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân và triển 

khai thực hiện có hiệu quả. 

Ban Chỉ đạo tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp, các Sở, 

ngành, đoàn thể nỗ lực, phấn đấu thi đua nhằm đạt thành tích xuất sắc trong phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- V05 - Bộ Công an; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo);  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC; 

- Lưu: VT. QMT  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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