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Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh  
Tổ quốc năm 2022 

  

Thực hiện Chương trình số 16/CTr-BCĐ ngày 19/01/2022 của Ban Chỉ 

đạo 138 tỉnh về công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức và 

người lao động về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong 

tình hình mới hiện nay. 

2. Tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh 

tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống xấu xảy ra. 

3. Giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản cơ quan; giáo dục truyền thống 

yêu nước, ý thức tự giác tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc” góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị, giữ vững ổn định chính trị nội bộ cơ quan, góp phần xây dựng cơ 

quan đạt “An toàn về an ninh trật tự”. 

II. NHIỆM VỤ TRONG TÂM   

1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, 

Nhà nước, Bộ Công an và của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 

05/9/2019 của Bộ Chính trị về “ Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Chi thị số 

01/TC-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào 

toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 

tình hình mới”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc trong đồng bào các tôn giáo”; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 
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của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân 

dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” 

năm 2022; Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an 

ban hành “Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022. 

2. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự 

kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn như: Chào mừng 92 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022); Kỷ niệm 

132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2022); 77 năm 

ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); 47 

năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022)… 

3. Tuyên truyền, phổ biến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

trong tình hình mới trong toàn cơ quan nhằm quán triệt sâu sắc đến từng công 

chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm 

mưu thủ đoạn hoạt động mới như: Trên không gian mạng, các phương tiện 

thông tin đại chúng của các thế lực thù địch. Chủ động tổ chức đấu tranh, phản 

bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động chia rẽ nội bộ của các đối tượng 

phản động. Khi có giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự phải có phương 

án tuyên truyền, định hướng ổn định trong nội bộ không để sơ hở, phần tử xấu 

lợi dụng chống phá. Tăng cường công tác giải quyết kịp thời, có hiệu quả các 

đơn thư khiếu nại (nếu có) tại cơ quan, thực hiện nghiêm túc các quy định về 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, bí mật công tác. 

4. Ban chỉ huy quân sự; lực lượng dân quân tự vệ cơ quan duy trì thực 

hiện tốt mối quan hệ hợp tác giữa các lực lượng chức năng của Công an, chính 

quyền địa phương nắm bắt tình hình kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng 

cơ quan chỉ đạo công tác về giữ gìn an ninh trật tự tại đơn vị, địa bàn quản lý 

chủ động có phương án, kế hoạch bảo vệ cơ quan trực 24/24h, lực lượng tự vệ 

trực sẵn sàng chiến đấu tại cơ quan trong các ngày nghỉ lễ, tết và sự kiện chính 

trị của đất nước. 

5. Quan tâm, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ công 

chức, viên chức và người lao động tinh thông về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị 

vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, 

Nhà nước nêu cao vai trò làm chủ tập thể, tinh thần phối hợp trong công tác và 

đoàn kết nhất trí trong nội bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quản lý chặt 

chẽ khách ra, vào giao dịch, làm việc với cơ quan, chủ động báo cáo, trao đổi 

với cơ quan chức năng khi thấy có dấu hiệu khả nghi để kịp thời, không bị động 
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đáp ứng tốt yêu cầu công tác bảo vệ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình 

hình mới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

thường xuyên đẩy mạnh công tác bảo mật, quản lý chặt chẽ thông tin mật, hồ sơ 

tài liệu theo quy định pháp luật, tăng cường bảo vệ cơ quan thực hiện nghiêm 

quy định việc ra vào cơ quan, bộ phận bảo vệ trực 24/24 giờ đảm bảo an ninh cơ 

quan; phân công lịch trực và trực sẵn sàng chiếu đấu các ngày nghỉ lễ, tết nhằm 

đảm bảo hoạt động thường xuyên, nắm bắt tình hình thông tin và bảo vệ an toàn 

tài sản vật chất cơ quan. 

2. Đội dân quân tự vệ; Đội phóng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ 

quan thường xuyên diễn tập với các tình huống giả định theo phương án được 

duyệt. 

3. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch này; 

xây dựng báo cáo tổng kết định kỳ theo quy định./. 

 

Nơi nhận : 
- Ban Chỉ đạo 138 (CA tỉnh); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM, TT XTĐT; 
- Lưu: VT, KT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

Hà Mạnh Cường 
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