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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-SLĐTBXH ngày 17/2/2023 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La thực hiện công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Cơ sở Điều trị nghiện 

ma túy tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung cụ thể như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội và Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an 

ninh trật tự. 

- Tập trung giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; nêu cao tinh 

thần cảnh giác cách mạng, ý thức sống, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và 

hành động của viên chức và người lao động thuộc Cơ sở về vai trò, tác dụng, 

hiệu quả của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối 

với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong đơn vị.  

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ, Ban Giám đốc đối với công 

tác bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản của Cơ sở, giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Cơ sở với việc thực hiện chương 

trình, chỉ tiêu công tác và các chương trình hoạt động của tổ chức Đảng, Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên.  

 - Phối hợp chặt chẽ trong công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 

lực lượng Công an huyện Mai Sơn - Phòng PK02 - PV05- PA03 - Công an 

tỉnh Sơn La; Uỷ ban nhân dân Phường Chiềng Sinh; UBND xã Chiềng Mung, 

xã Chiềng Ban để góp phần giữ vững an ninh trật tự chung trên địa bàn hoạt 

động của Cơ sở. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 



 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà 

nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật 

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

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tới viên chức và người lao động thực 

hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an 

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

(Có văn bản tuyên tuyền kèm theo) 

Tiếp tục triển khai xây dựng “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và "khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu 

chuẩn "an toàn về an ninh, trật tự". 

2. Đổi mới, phát huy hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình 

mới  

- Tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên tại Cơ sở; 

thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát của hoạt động phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ và công tác đảm bảo ANTT; 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ bảo vệ, tuần tra xung quanh 

Cơ sở nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện giải quyết sớm, kịp thời, hiệu quả 

các vụ việc phức tạp về ANTT, tranh chấp, mâu thuẫn trong cơ quan, đơn vị, 

không để phát sinh và hình thành “điểm nóng” về ANTT.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, đăng tải 

kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” 

trên Cổng thông tin điện tử của Cơ sở. 

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng tham 

gia bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các các Nghị quyết, chương trình, kế 

hoạch, quy chế phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo ANTT 

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là phối hợp xây dựng 

và triển khai chương trình công tác năm, sơ kết các chuyên đề công tác theo chỉ 

đạo của Trung ương; công tác kiểm tra, hướng dẫn; tập huấn, tổ chức hội nghị 

tuyên truyền xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở; bảo đảm ANTT và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 43-KL/TW ngày 

07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 

03.6.2013 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác 

dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ 



 

thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực 

hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025.  

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm giữ vững các 

danh hiệu "đơn vị văn hoá", "đơn vị không có ma tuý", đơn vị đạt tiêu chuẩn "an 

toàn về an ninh trật tự".  

4. Công tác phối hợp trong xây dựng, thực hiện phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ và công tác dân vận.  

- Thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế 

hoạch, quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh 

uỷ, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội,…  

- Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đảm bảo ANTT tại Cơ sở. Thực hiện công tác sơ 

kết, tổng kết, công tác kiểm tra về xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 

theo quy định. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội quy bảo vệ cơ quan đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước. Thường xuyên rà soát, 

kiểm tra các trang bị dụng cụ, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng bảo vệ, phòng 

chống cháy nổ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác dân vận, dân chủ 

năm 2023 theo quy định. 

5. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng cơ 

quan đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự  

- Tăng cường nâng cao chất lượng các tin, bài về công tác đảm bảo an 

ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng tấm gương người tốt, việc tốt tuyên 

truyền đến toàn thể viên chức và người lao động tại Cơ sở. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động 

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hình thức, nội dung phong phú, 

thiết thực, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa sâu, rộng, thu hút đông đảo viên chức, 

người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở. 

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến 

trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác khen 

thưởng, sơ kết, tổng kết các chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc; công tác khen thưởng đột xuất trong phòng, chống tội phạm, khen 

thưởng tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2023.  

6. Xây dựng cơ quan, đơn vị “An toàn về an ninh trật tự” 



 

 - Thực hiện các giải pháp thiết thực, giữ vững đơn vị đạt tiêu chí “đơn vị 

văn hóa”, “đơn vị không có ma túy”, “đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh 

trật tự”. Định kỳ tự kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, cuối năm tiến hành 

đánh giá kết quả triển khai công tác xây dựng Cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn về 

an ninh trật tự, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, báo cáo cấp có 

thẩm quyền. 

- Phấn đấu được cấp có thẩm quyền công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

an ninh, trật tự” năm 2023 theo quy định Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 

14/2/2022 của Bộ Công an.  

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán: có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; Định kỳ tổng hợp báo cáo 

(6 tháng trước ngày 10/6 và Báo cáo cuối năm trước ngày 10/12) gửi (qua Văn 

phòng - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo theo quy 

định. 

2. Phòng Giáo dục Dạy nghề - Tư vấn hoà nhập cộng đồng chọn lọc nội 

dung các văn bản tuyên truyền tại mục 1, Phần II để biên soạn, thu âm tuyên 

truyền trên hệ thống loa phát thanh, đồng thời gửi về phòng Tổ chức - Hành 

chính - Kế toán để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cơ sở. 

3. Các phòng chuyên môn: Có trách nhiệm phối hợp, triển khai thực 

hiện Kế hoạch này. Tổ chức quán triệt sâu rộng tới viên chức và người lao 

động về mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc năm 2023. Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh đề nghị các phòng chuyên 

môn và toàn thể viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động - TBXH (B/c); 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Cơ sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, Hằng (01b).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Văn Tứ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TUYÊN TRUYỀN 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  /KH-CSĐTNMT ngày /03/2023 của Cơ sở 

Điều trị nghiện ma tuý tỉnh) 

1. Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”;  

2. Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “phát 

huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”;  

3. Kế hoạch số 135- KH/TU ngày 12.4.2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện Kết luận 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 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”;  

4. Chỉ thị 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” theo Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng;  

5. 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;  

6. Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của 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;  

7. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ;  

8. Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định 

khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt 

tiêu chuẩn“An toàn về an ninh trật tự”;  

9. Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an“Về đẩy mạnh 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”;  

10. Chỉ thị số 11/CT-BCA-V05 ngày 17/12/2021 của Bộ Công an về đổi mới 

công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới;  

11. Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy 

mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”giai đoạn 2021 – 2025;  

12. Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 22/4/2009 của thủ tướng chính phủ về tổ 

chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ;  



 

13. Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  
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