
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BAN CHỈ ĐẠO 138 TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  132  /CV-BCĐ         Thừa Thiên Huế, ngày  10 tháng 8 năm 2018 

V/v đẩy mạnh phong trào toàn      

dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường 

 

        

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; 

- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

Trong những năm qua, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố Huế và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn 

tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả đạt được là tình hình 

an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, phục vụ đắc lực 

cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không 

ngừng được củng cố, phát triển với nhiều nội dung, hình thức phong phú; nhiều 

quy chế phối hợp, thông tư liên tịch, liên ngành trong công tác đảm bảo an ninh, 

trật tự được xây dựng, ký kết, thực hiện có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, 

doanh nghiệp với lực lượng công an và hằng năm  đều tiến hành sơ, tổng kết, thi 

đua khen thưởng; qua phong trào đã xuất hiện những nhân tố mới, những mô 

hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở được 

biểu dương, nhân rộng...  

Tuy nhiên, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình 

hiện nay; phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phát triển chưa 

đồng đều; có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, chưa thực sự thu hút được 

đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh tích cực, tự giác 

tham gia; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong một 

bộ phận không nhỏ cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên còn 

yếu, thái độ chủ quan hoặc mơ hồ trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động 

“Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch còn khá phổ biến; công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước, bí mật nội bộ còn bộc lộ sơ hở; công tác quản lý cán bộ ở một 

số cơ quan, doanh nghiệp còn lỏng lẻo; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội chưa được đề cao; sự phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ; các điều 

kiện đảm bảo cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc chưa được chú trọng đúng mức.  

Đặc biệt trong thời gian gần đây, tình hình mất an ninh, trật tự xảy ra ở 

một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước cũng như tỉnh nhà như cố ý 

gây thương tích, trộm, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng... 
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Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự 

trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế  đề 

nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần tập trung triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an về đảm bảo an ninh 

trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trọng tâm là Chỉ thị số 

46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị 09-

CT/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 ANTQ trong tình hình 

mới”; Chỉ thị 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”; 

Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá X về “Quy chế công tác dân vận 

của hệ thống chính trị”; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của 

Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thông tư số 23/2012/TT-

BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường đạt tiêu chuẩn“an toàn về an ninh, trật tự”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 

ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị số 03/CT-

BCA-V28 ngày 3/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”... Nâng cao 

nhận thức cho cán bộ viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về vị trí, vai 

trò, ý nghĩa của công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

2. Cần xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà trường trong công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Chú trọng đổi mới, 

nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng khác của 

Đảng, Nhà nước, địa phương và của cơ quan, đơn vị nhằm thu hút đông đảo các 

tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp phần củng cố thế trận quốc phòng và 

thế trận an ninh ngày càng vững chắc. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban chỉ đạo 138, thủ 

trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong phạm vi quản lý của mình 

tập trung phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, 

người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nội qui, qui chế bảo vệ an 
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toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ an 

ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành 

vi vi phạm pháp luật, không để các đối tượng xấu kích động, phá hoại khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng môi trường đầu tư của 

đất nước và của tỉnh nhà. Chú trọng công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận 

cán bộ, công chức, viên chức; tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, 

an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin; tích cực bảo vệ tài 

sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải phát huy tính 

gương mẫu, nêu gương trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán 

chuyên trách, các tổ chức, đoàn thể tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo 

hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết. Thường xuyên phối hợp với 

lực lượng Công an tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp 

luật cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cốt cán, đoàn thể 

trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đồng thời, đảm bảo kinh phí cho hoạt 

động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở đơn vị mình. 

5. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phối 

hợp, hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tăng 

cường củng cố hệ thống tổ chức Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh 

niên và các tổ chức quần chúng tại các cơ quan, doanh nghiệp; chú trọng ở các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hằng năm tập trung chỉ đạo tổ chức 

phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố các 

mô hình tự quản đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị; tránh tình trạng 

qua loa, hình thức; thanh loại những mô hình yếu, kém, nghiên cứu xây dựng 

những mô hình thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị mình. Chú 

trọng công tác sơ kết, tổng kết các mô hình, điển hình tiên tiến trong các cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà trường; tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối 

hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự giữa các cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường với chính quyền địa phương. Phát hiện biểu dương, khen thưởng kịp thời 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm 

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

6. Công an tỉnh tích cực tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực 

hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo 

Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp tiến hành 

kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường. Tổ chức đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

hằng năm và báo cáo UBND cùng cấp xét duyệt, công nhân đạt tiêu chuẩn “an 

toàn về an ninh, trật tự”.  
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7. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, từng sở, ban, ngành, chính 

quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên nhằm đẩy mạnh phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố gửi kế hoạch và báo 

cáo kết quả định kỳ (6 tháng, 1 năm) gửi về Phòng PV28 Công an tỉnh để tổng 

hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

8. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết 

quả việc tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành 

phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn cho UBND tỉnh./. 

 Nơi nhận:                                                                         
 - Như trên;                                                                                                              

 - Bộ Công an (V28); (b/c)                                                                           
 - Thường trực Tỉnh ủy; (b/c) 

 - Thường trực HĐND tỉnh; (b/c) 

 - UBND tỉnh;  

 - CT UBND tỉnh (để b/c); 

 - UB MTTQ VN và các đoàn thể tỉnh; 

 - Các thành viên BCĐ 138 tỉnh; 

 - Phòng PV28 Công an tỉnh; 

 - Lưu: VT, NC. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Dung 
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