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KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Khối các
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc (ANTQ) trong cơ quan, đơn vị năm 2021; Nghị quyết hội nghị chi bộ ngày
04/5/2021; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Ban Giám đốc Sở, sự phối
hợp của các phòng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể, sự tham gia tích cực của cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan trong phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức về vai trò, trách nhiệm chủ động xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ nhằm cải thiện chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào; góp phần
củng cố thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định an
ninh chính trị, trật tự trong cơ quan và trên địa bàn.
II. NỘI DUNG

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện trong cơ quan
- Nội dung: Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị số 09CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 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 định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện
pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội;
Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu
dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An
toàn về an ninh, trật tự”; 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”.
- Chủ trì: Văn phòng.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
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2. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm an ninh trật
tự tại cơ quan
- Nội dung:
+ Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 52/KH-STTTT ngày 29/3/2021
của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm
2021. Thường xuyên tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo
vệ bí mật nhà nước; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót
và xử lý vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động phòng ngừa, không để lộ,
lọt bí mật nhà nước do cơ quan quản lý.
+ Thực hiện tốt công tác bảo vệ cơ quan, không để xảy ra tình trạng mất an
toàn về an ninh trật tự và tài sản cơ quan; kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa
cháy trụ sở liên cơ quan và nghiên cứu đề xuất kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng
nghiệp vụ.
- Chủ trì: Văn phòng.
- Phối hợp: Các phòng, đơn vị; Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ liên cơ quan; Trung đội tự vệ cơ quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3. Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự
- Nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của Thông tư số
23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã,
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an
ninh, trật tự”. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan ký cam kết xây
dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2021.
- Chủ trì: Văn phòng.
- Phối hợp: Các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể.
- Thời gian thực hiện: Trong 6 tháng đầu năm 2021.
4. Công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
- Nội dung:
+ Chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị có liên quan
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên trao đổi về tình hình phát
sinh tại cơ quan có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự để có biện pháp
giải quyết kịp thời.
+ Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ
năm 2021 theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh.
+ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động
thực hiện các phong trào: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Thi đua yêu nước”… Kịp thời đề xuất
biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc
trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021.
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- Chủ trì: Văn phòng.
- Phối hợp: Các phòng, đơn vị.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và căn cứ các văn bản triển khai của
cơ quan có thẩm quyền.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng chủ trì triển khai, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực
hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Chi bộ, Ban Giám đốc;
tham mưu, xây dựng các báo cáo định kỳ gửi Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh và Công An tỉnh theo quy định (báo cáo 6 tháng trước ngày 15/6/2021
và báo cáo năm trước ngày 15/12/2021).
2. Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên và lãnh đạo các phòng,
đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến, triển khai đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và đoàn viên tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thực
hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an tinh Tổ Quốc
năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc
Sở và các tổ chức đoàn thể nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- ĐUKCCQ&DN tỉnh;
- Các phòng: PA03; PV05 - Công an tỉnh;
- Chi ủy chi bộ;
- Ban Giám đốc Sở;
- BCH Công đoàn, Chi đoàn thanh niên;
- Các phòng, ĐV thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP, S.
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