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Vê vic dy manh phong trào
toàn dan bâo ye ANTQ trong cci
quan, doanh nghip, nhâ tru&ng

KInh gi:ri:
- Các ca quan chuyên môn, cor quan thuc UBND tinh;
- Các Doàn the cap tinh;
- Co quan, doanh nghip, nhà tnrYng cap tinh
vâ co quan Trung i.rang dóng trên dja bàn;
- UBND huyn, thành phô, thj xã.
Thirc hin Chi thj s 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/20 14 cUa B tru&ng Bô
Cong an ye "Dá'y mqnh pliong trào toàn dan báo v an ninh To quôc trong c0
quan, doanh nghip, nhà tru'àng dáp tng yêu câu, nhiém vy báo dam an ninh,
trçIt tr trong tInh hInh mài" (Ch thj 07/CT-BCA-V28); trong thi gian qua,
phong trào toàn dan bão v an ninh To quôc trong các Co quan, doanh nghip,
nhà trithng dä có nhiêu chuyên biên tIch circ, gop phãn gir vcrng an ninh chInh
trj và bào dam trt tir an toàn xã hi trên dja bàn, phic vi,i tot nhim vu phát triên
kinh té - xã hôi cüa tInh nhà.
Tuy nhiên, trong qua trInh trin khai thirc hin vn con nhQng hn ch,
thiêu sot can khac phic: Phong trào toàn dan bão v an ninh To quôc trong các
Ca quan, doanh nghip, nba tmông phát triên chiia dông dêu; cap üy, thii trithng
mt so cor quan, don vj chixa thrc sr quan tarn den cong tác xây drng phong trào
toàn dan bão v an ninh To quôc bang nhung vic lam, hânh dng cii the, cOn
mang tInh hInh thtrc. Cong tác tuyên truyên nâng cao thic cãnh giác cách
mng cUa can b, cong chirc, viên chtrc, ngiiOi lao dng và hçc sinh, sinh viên
chi.ra di.rgc tiên hành thung xuyên. Cong tác báo v bI mt nhà nuc, bão v nôi
b, bão v an toàn tInh mng, tai san, thirc hin các quy djnh ye ngành nghê kinh
doanh có diêu kiin, phOng chông cháy nO, dam báo an ninh rnng, darn bão trt
tr an toàn giao thông... cOn nhiêu han ché. Lirc h.rng báov
mt so co quan,
doanh nghip, nba trung cOn thiêu ye sO lixçing, han chê ye nàng 1irc chuyên
mOn, chua dáp thig yêu câu nhim v11 báo v an ninh, trt ti,r trong tInh hInh m&i.
Mt b phn can bô, cOng chirc, viên chiic, ngu?ii lao dng và h9c sinh, sinh
viên nhân thüc ye nhiêm vu báo ye an ninh, trt tir chtxa day dO, cOn ma ho mat
canE giác truOc am miru, thO don cOa các the lirc thii djch và hoat dng cOa các
loai ti phm...
D phát huy nhthig k& qua dat duçc, khAc phiic nhithg han ch, thiu sot
trong qua trInh thrc hin Chi thj 07/CT-BCA-V28, nhäm day manh phong trào
toàn dan bão v an ninh To quOc trong ca quan, doanh nghip, nhà tnräng, nâng
cao hiu qua cong tác phOng ngra, dâu tranh y&j am miiu, thO doan cOa các the
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hc thu djch, boat dng cüa các 1oi ti phm, t nan x hi, gop phn gi v&ng
an ninh, trt tr, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh yêu câu Thu tru&ng các s, ban,
ngành, doàn the, cci quan, doanh nghip, nhà tru&ng trên dja bàn tinh; Chü tjch
Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thj xã ttp trung chi dao thirc hin tot mt
so ni dung, nhim vi cOng tác tr9ng tam sau:
1. Tiptiic t chirc thirc hin hiu qua Chi thj 07/CT-BCA-V28 và các chi
thj, nghj quyêt cüa Trung ucing Dãng, ChInh phü, cüa Tinh üy, UBND tinh và
cUa Bô Cong an ye cOng tác bão dam an ninh, trt ti,r và xây dung phong trào
toàn dan bâo v an ninh To quôc, trong tam là: Nghj quyêt so 51 -NQ/TW, ngày
05/9/2019 cüa B ChInh trj ye Chiên 1uc an ninh quôc gia; Nghj quyêt so 30NQ/TW, ngày 25/7/2018 cüa Bô ChInh trj ye Chiên lu?c An ninh mng; Nghj
quyêt so 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 cüa Ban Chap hành Trung umg Dãng
(Khóa XI) ye "Chiên luçc bão v To quOc trong tInh hInh maP'; Kêt lun so 44KL/TW ngày 22/01/2019 cüa Ban BI thu Trung uung Dãng ye vic "Tiêp tiic
day manh thirc hin ChI thj sO 09-CT/TW cüa Ban BI thr khóa XI ye tang
cuang slr lãnh dao cüa Dáng dôi väi phong trào toàn dan bào v an ninE To quôc
trong tInh hInh mOi"; Chi thj so 03/CT-TTg ngày 2 5/7/2018 cUa Thu tuóng
ChInE phü ye "COng tác dam bão an ninh, trt tir dOi vâi khu kinh tê, khu cOng
nghip, doanh nghip dâu tu tr1rc tiêp tr nuóc ngoài"; Chi thj so 02/CT-UBND
ngày 30/01/2018 cüa Chü tjch UBND tinh ye "Day manh cOng tác xây dirng
phong trào toàn dan bào v an ninh To quOc trong tInh hInh mai"... nbàm nâng
cao nh.n thüc cüa can b, cOng chirc, vien chirc, nguäi lao dtng và hçc sitth,
sinh viên ye vi trI, nghia cüa cOng tác bâo dam an ninh, trt tir và xây dimg
phong trào toàn dan bão v an ninh To quOc. Thu trixàng các co quan, doanh
nghip, nba truYng phãi chju trách nhim chi dao, tO chirc thirc hin phong trào
toãn dan bão v an ninh To quôc và chju trách nhim ye tInh hinh an ninh, trt t1r
cüa co quan, don vj mInh.
2. Thu truang các co quan, doanh nghip, nhà truO'ng chi dao vic dánh
giá dung thirc trang phong trào toãn dan báo v an ninh TO quOc trong co quan,
doanh nghip, nhà truang; qua do dôi mai ni dung, hInh thuc và phisang pháp
xây dirng phong trào toàn dan bão v an ninh TO quOc trong tInh hmnh mâi phà
hp vai dc diem cua tirng co quan, doanh nghip, nhà trir&ng. Chi dao ket hp
chat ch nhim vu báo v an ninh, trt tr trong các co quan, doanh nghip, nhà
truang vai thirc hin nhim yii chuyên mOn, dat miic tieu báo v an ninh, trt tr
thành tiêu chI de dánh giá chat luçmg hoàn thành nhim vii chInh trj, ket qua thi
dua ciia tp the, cá nhân.
Tp trung xây drng cac mô hjnh, din hInh tiên tin trong co quan, doanh
nghip, nhà truang ye phOng, chOng ti phm, t nn xã hi, to chac xây dçrng
mO hInh "Doanh nghip 'vüng manh - dja bàn bInh yen" tai các khu cOng nghip,
khu !dnh te và doanh nghip trên dja bàn; phOi hgp xay dirng các mô hInh lien
ket thirc hin phong trào toàn dan bão v an ninh To quôc gifla các co quan,
doanh nghip, nba tru&ng vài các dja bàn nai don vj tru dóng; xây dimg nep
sOng yãn hóa, van minh noi cOng sâ, gän cong tác xây dirng phong trào toàn dan
báo v an ninE TO quOc trong co quan, doanh nghip, nba tnr&ng yOi các phong
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trào each mng khác cüa Dàng và Nhà nuâc; t chirc thirc hin có hiu qua
Quyêt djnh so 521/QD-TTg ngày 13/6/2005 cüa Thu tung ChInh phü và hinrng
dn cüa Bô Cong an, Uy ban nhân dan tinh, Cong an tinh ye "Ngày hi toàn dan
báo v an ninh To quôc".
3. Chi do, don dc, kim tra can b& cong chirc, viên chirc, ngithi lao
dng và h9c sinh, sinh viên trong thijc hin các chü truong, chinh sách cüa
Dâng, pháp 1ut cüa Nhà nu&c, các nOi quy, quy chê báo v an toàn Co quan,
doanh nghip, nhà trixing. Nâng cao thirc cành giác trong cong tác phOng,
chng ti pham; phông, chông suy thoái ye tu tung chInh trj, dao dirc, lOi song;
"tt.r din biên", "tir chuyên bOa", t quan lieu, tharn nhüng, lang phi trong mt b
phn can b, cong chüc, viên chirc. Chu dng phOng ngiia và lam that bai mçi
am mini, thu doan hoat dung cüa các the 1rc thu djch 1çi dirng mang internet, sir
d%Ing các trang ming xã hi vâ các thông tin khác dê bOi nhc, vu cáo, xuyên tic,
kIch dng, phá hoai khôi dai doàn kêt toàn dan tc. Tich circ tharn gia bâo v an
ninh chInh trj ni b, an ninh van hóa - tu tuOng, an ninh kinh tê, an ninh thông
tin, nhât là an ninh mng, không dê tInh trng l, lçt thông tin bI mt cUa Dáng,
Nhà rnxc, cua co quan, don vi; bâo v an toàn tuyt dôi tInh mang, tâi san, giu
gin t4t tir, k' cuong trong co quan, doanh nghip, nhà trumg.
4. Phát huy vai trO cüa t chirc Cong doàn và các doàn th trong thirc hin
nhim vii xây drng phong trào toàn dan bão v an ninh To quôc. Xây dirng,
cung cô hrc hxçng bão v chuyên trách và ban chuyên trách, các to chirc quân
chüng tham gia báo v an ninh, trtt tir theo huàng tçr phOng, tr quân, tir báo v
và tu hOa giãi &cci quan, doanh nghip, nba trung. To chirc thirc hin nghiêrn
tOc Nghj djnh sO 06/2013/ND-CP ngày 09/01/2013 cUa Chinh phü quy djnh ye
"Báo v co quan, doanh nghip"; thithng xuyên kiêm tra, don dOe, huâng dn
hoat dng cüa Iirc lucmg báo v co quan, doanh nghip, nhà tru&ng.
Phi hçp ti chirc các 1p tp hun, bi duOng kin thirc nghip vi v báo
dam an ninh, trt tir yà xay dirng phong trào toàn dan báo v an ninh To quôc
dOi vói hrc hiçing Báo ye co quan, doanh nghip và can b lam cong tác quán 1,
doàn the trong co quan, doanh nghip, nhà tnthng. Triên khai, thirc hin và xây
dimg nêp song van boa vi nhân dan phc vii, gän vOi vic "Day manh h9c tip,
lam theo tir tu&ng, dao due, phong each Ho ChI Minh" và phong trào "H9c tap,
thrc hin 6 dieu Bác HO day" trong Irc 1ung Bão V co quan, doanh nghip.
5. Djnh k' th chuc rà soat và d xut so k&, tng kt vic thirc hin các
quy chê, thông tu lien tjch... ye phOi hcp giüa Cong an tinh vâi các sà, ban,
ngành trong cOng tác bão dam an ninh, trt tir và xây dirng phong trào toàn dan
bão v an ninh To quôc trong co quan, doanh nghip, nba trircng. Xây drng ni
quy, quy ché, quy irâc ye cOng tác an ninh, trt tir trong co quan, doanh nghip,
nhà triRmg và to chuc cho can b, cong chuc, viên chuc, ngui lao dng, h9c
sinh, sinh viên cam kêt thrc hin. Tang cung quan he phôi hp gifla lçrc lugng
Bão V Co quan, doanh nghip yâi 1rc lucing Cong an xã, Bâo v dan phO, Dan
quâri tx v. Ket hçp xây dirng phong trào toàn dan báo v an ninh T quôc trong
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các Co quan, doanh nghip, nhà trithng vói phong trào ngoài xã hi, tao th trn
an ninh nhân dan vttng chãc.
6. Các Co quan, doanh nghip, nhà trix&ng phái dang k, thirc hin dt tiéu
chuân "An toàn ye an ninh, trt ti" theo quy djnh t?i Thông ttr so 23/2012/TTBCA-V28 ngày 27/4/2012 cüa B Cong an Quy djrih ye xây dirng khu dan ctr,
xâ, phithng, thj trân, co quan, doanh nghip, nhà trueing dat tiêu chuân "An toàn
ye an ninh trt tlr" vâ van ban so 131 5/UBND-NC ngày 15/4/2016 cüa Chü tjch
UBND tinh ye clii dao thirc hin Thông tu so 23/2012/TT-BCA-V28. Thuing
xuyên to chirc kiêm tra, dánh giá, phân loai phong trào toàn dan báo v an ninh
To quOc trong các co quan, doanh nghip, nhà trumg; báo cáo Uy ban nhân dan
cüng cap xét duyt, cong nhn dat tiêu chuân "An toàn ye an ninh, trt tir" cho
Co quan, doanh nghip, nhà trrng hang näm.
7. T chüc so kit, thng kt, dánh giá cht lucmg, hiu qua hoot dng cüa
cac mô hmnh, diên hInh tiên tiên trong các coquan, doanh nghip, nhà trl.r&ng;
biêu duong, khen thithng kjp thai các tpthê, cá nhân Co thành tIch xuât sac
trong phong trào toàn dan báo v an ninh To quôc.
8. Kin toán to chirc vâ tang cu?mg can b có nãng hrc, có trách nhim
trong thirc hin cOng tác xây drng phong trào cüa trng Ca quan, doanh nghip,
nhà tnthng dê tham mixu, dê xuât vOi cap üy, thu tru&ng các co quan, doanh
nghip, nhà tnrng to chirc triên khai thirc hin CO hiu qua cOng tác xây dimg
phong trào toàn dan an v an ninh To quôc.
Yêu cu Thu trl1ng CáC co quan don vj, Chü tjch Uy ban nhân dan các
huyn, thành phO, thj xã tO chirc triên khai thirc hin nghiêrn tOc và báo cáo két
qua thirc hin gän v&i báo cáo tong kêt phong trào toàn dan báo v an ninh To
quôc hang näm, g1ri ye Cong an tinh (qua PhOng Xây dirng phong trào bão v an
ninh To quôc - Cong an tinh) dé tong hçp báo cáo ChO tjch Uy ban nhân dan
tinh.
Giao Cong an tinh chü trI, phi hçp vi Van phOng 1Jy ban nhân dan tinh
giOp ChO tjch Uy ban rihân dan tinh hithng dan, theo dOi, don dôc, kiêm tra vic
to chirc thirc hin.1. ,Nol n/ian:
- Nhis trên;
- B Cong an (VOl. V05);
- Van phOng Chinh phCi;
- T1i,räng trirc Tinh iy;
- Thtrmg trirc l-IDND tinh;
- Cong an tinh (30b);
-Luu: VT,NC.
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