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CHỈ THỊ
về việc đẩy mạnh xây dựng phong trào

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng 
Công an, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng thực hiện 
của nhân dân, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện luôn được 
giữ vững ổn định, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc (ANTQ) tiếp tục được duy trì, phát triển theo chiều sâu và bền vững, có 
nhiều đổi mới, nhiều mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ 
ANTT” hoạt động hiệu quả được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa 
phương ghi nhận, đánh giá cao; dịch bệnh Covid - 19 được kiềm chế và kiểm 
soát, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 một số địa phương, Thủ 
trưởng nhiều cơ quan, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm sâu sát, quyết liệt 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 
công tác củng cố, thiết lập hồ sơ các mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo 
vệ ANTT” tại một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chưa thường xuyên, 
chất lượng hoạt động một số loại mô hình còn thấp, mang tính hình thức; xây 
dựng mô hình mới và đề nghị Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận mô 
hình trong khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học còn hạn chế...

Để tiếp tục duy trì, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 
2023 và thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, doanh nghiệp trên 
địa bàn và đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập 
trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra và tăng cường chỉ đạo 
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công trong tác xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của 
Trung ương Đảng, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện 
về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là Kết luận 
số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 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 
Trung ương Đảng 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. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, phát động phong trào toàn 
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dân tham gia bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan 
trọng của đất nước, địa phương, tạo khí thế cho phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ ngay từ những tháng đầu năm.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ để nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm, trực tiếp 
tham gia công tác bảo vệ ANTT ngay từ cơ sở, trọng tâm là tổ chức các buổi 
tuyên truyền trực tiếp trong nhân dân, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, ý 
thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thù địch; phòng, chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong 
nội bộ, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm 
ANTT; phòng, chống dịch bệnh... Lực lượng Công an thường xuyên tổ chức các 
đợt ra quân trấn áp mạnh mẽ tội phạm, tạo niềm tin, chỗ dựa và khí thế cổ vũ 
quần chúng tích cực hưởng ứng, tham gia.

3. Tiếp tục tập trung tham mưu, thực hiện 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 ANTT” 
gắn với thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng làng, xã, cơ quan, đơn vị an  toàn về 
ANTT giai đoạn 2021-2025”; Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 
20/01/2022 của Bộ Công an quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ. Củng cố, duy trì, xây dựng mới các mô hình “Tự quản, 
tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” tại cơ sở, đặc biệt là duy trì, phát triển, đề nghị 
Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận các mô hình hoạt động hiệu quả. 
Hoàn thiện các tiêu chí “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, 
“Công an xã điển hình, kiểu mẫu về ANTT” tại xã Tân Kỳ tổ chức tổng kết rút 
kinh nghiệm và nhân rộng.

4. Tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8/2023) 
thực sự là Ngày hội của nhân dân, chủ yếu tập trung tại cơ sở, có sự quan tâm 
của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 các cấp trực tiếp xuống dự, chỉ đạo. 
Đẩy mạnh công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện 
Chương trình phối hợp hành động số 09/CTr-BCA-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 văn bản phối hợp liên ngành giữa ngành Công an với các ngành, 
đoàn thể trong công tác bảo đảm ANTT, gắn kết 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 giai đoạn 2021 - 2025”...

5. Tiếp tục kiện toàn, củng cố hoạt động của các tổ chức Đảng, chính 
quyền từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai 
thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 48-CTr/TU, ngày 18/8/2022 
của Tỉnh ủy Hải Dương thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự 
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trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ trong tình hình mới. Quan tâm đến chế độ, chính sách, hoạt động của lực 
lượng Công an xã, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực sự là nòng cốt trong công 
tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. 
Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc cho lực 
lượng Công an cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025”.

6. Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng 
dẫn và tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề, đánh giá, phân loại phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ; kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc để động viên thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sâu 
rộng, bền vững. Bảo đảm kinh phí phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện.

Giao Công an huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND các 
xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong việc 
tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này và tham mưu, đề xuất những biện pháp 
cần tập trung chỉ đạo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 và những năm tiếp theo./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, ban,
   ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-02-03T16:37:26+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-02-03T16:37:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2023-02-03T16:37:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




