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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chi Lăng Bắc, ngày 15 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện về 
đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. UBND 
xã Chi Lăng Bắc xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển thực 

chất hơn, có chiều sâu, bền vững mang lại hiệu quả tích cực trong việc triển khai 
các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động toàn dân tham gia phòng 
chống, phát hiện đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống 
dịch Covid-19 góp phần giữ vững, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, mang lại 
cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 
của địa phương.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, các 
cấp ủy Đảng và chính quyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân 
tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của 

Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2018 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 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. Huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ động “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính 
phủ, giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; không để xảy ra 
đột xuất, bất ngờ, nhất là trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của 
đất nước, địa phương. Quán triệt phương châm “An ninh chủ động”, nắm chắc, 
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phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, 
kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của 
các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm an 
ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh thông tin, an ninh mạng, 
an ninh kinh tế, an ninh xã hội; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp 
nảy sinh về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở. Bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và 
địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân về bảo vệ 
ANTT. Tuyên truyền sâu rộng đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng nền an 
ninh Nhân dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; âm mưu, hoạt động 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; các phương thức, thủ đoạn 3 hoạt 
động của tội phạm, phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Hướng dẫn cho Nhân dân 
phương pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tích 
cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở... Chủ động, linh hoạt, 
sáng tạo, sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp; chú trọng ứng dụng công 
nghệ thông tin; động viên quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội 
phạm, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

3. Tiếp tục tập trung tham mưu, thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng làng 
an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” giai đoạn 
2021 - 2025. Rà soát, củng cố, duy trì, nhân rộng, xây dựng mới các mô hình “Tự 
quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” theo hướng xã hội hóa, dựa vào sức dân 
nhằm hướng tới mục tiêu tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ 
sở; vận động nhân dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia giáo dục, 
giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù tái 
hòa nhập cộng đồng tại cơ sở, đặc biệt là các mô hình đã được ghi nhận.Tiếp tục 
duy trì, phát huy hiệu quả mô hình “Zalo cộng đồng vì an ninh, an toàn và phát 
triển xã Chi Lăng Bắc”.

4. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực 
lượng Công an với Quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn 
thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ. Lồng ghép công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với việc 
thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát 
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triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở từng đơn vị, địa 
phương.

5. Quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm “Ngày hội toàn dân 
bảo vệ ANTQ” (19/8/2022). Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và phong trào 
thi đua “Dân vận khéo”; Chương trình phối hợp hành động số 09/CTrBCA-MTTQ 
giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 
trong tình hình mới”; các nghị quyết liên tịch giữa ngành Công an với các ngành, 
đoàn thể trong công tác bảo đảm ANTT, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể, địa 
phương, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.

6. Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục quan tâm 
đến chế độ, chính sách, hoạt động của lực lượng Công an xã thực sự là nòng cốt 
trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở 
cơ sở. Tập trung nguồn lực thực hiện Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc cho lực 
lượng Công an cấp xã trên địa bàn, giai đoạn 2021 - 2025”.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công an xã
Tiếp tục tập trung tham mưu, thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng làng 

an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” giai đoạn 
2021 - 2025. Tham mưu tổ chức các sự kiện, hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua của địa phương.

Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp 
động viên quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, phản bác các 
quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Hướng dẫn cho Nhân dân 
phương pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tích 
cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Rà soát, củng cố, duy trì, nhân rộng, xây dựng mới các mô hình “Tự quản, 
tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” theo hướng xã hội hóa, dựa vào sức dân nhằm 
hướng tới mục tiêu tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở.

Duy trì và thực hiện nghiêm túc mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công 
an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ.
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2. Ban chỉ huy quân sự xã
Làm tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an xã trong thực hiện phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo quy chế phối hợp.
Phối hợp với Công an xã thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát, mật phục tại 

các khu vực, địa bàn phức tạp, nơi công cộng và trên các tuyến giao thông đảm bảo 
an ninh trật tự, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là 
trước, trong, sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, các 
ngày lễ Tết.

3. Văn hóa thông tin - đài truyền thanh xã
Tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã 

về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, 
tự phòng ngừa, tự giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm trong quần chúng Nhân 
dân; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa 
phương về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gương người tốt, việc tốt, 
tiêu biểu trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

4. Bộ phận Tài chính – kế toán
Dự trù kinh phí, tham mưu cho UBND xã phê duyệt phục vụ cho công tác 

tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm an 
ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. MTTQ và các đoàn thể
Làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hội viên, thành viên chấp hành 

nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 
các quy định của địa phương; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

6. Ban giám hiệu các nhà trường
Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã trong quản lý, giáo dục đối với 

trẻ em hư, trẻ em làm trái pháp luật. Thường xuyên lồng ghép các nội dung quán 
triệt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các 
quy định của địa phương trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Phối hợp với Công 
an xã, các đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đối 
với học sinh, giáo viên.

7. Các thôn
Chỉ đạo các chi hội, chi đoàn, Công an viên, tổ tự quản triển khai thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Phối 
hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tuyên 
truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các phương thức, thủ đoạn 
hoạt động của tội phạm đến từng khu dân cư, đặc biệt là các khu vực công cộng 



5

như đình, chùa, nhà văn hóa... nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, ý thực tự bảo vệ, 
phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tăng cường công tác nắm tình hình ngay từ cơ sở, vận động quần chúng 
nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với lực 
lượng Công an xã trong xây dựng các mô hình, tổ tự quản, tự bảo vệ trên địa bàn 
thôn, khu dân cư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ kế hoạch này, các ban, ngành, đoàn thể, trường học, các thôn tổ 

chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua Công an 
xã) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao cho Công an xã chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo quy định./.

Nơi nhận:
- UBND huyện Thanh Miện;
- Công an huyện Thanh Miện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Đức
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