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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG CHÍ MINH

Số: 13/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022;

Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng “làng an toàn, khu dân cư an toàn; 
cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức 
nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, 
nhất là đại dịch Covid-19 sẽ còn tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các quốc 
gia, khu vực. Các vấn đề trên sẽ là thách thức đối với an ninh quốc gia của các 
nước, trong đó có Việt Nam.

Năm 2022 là năm thứ hai cho việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai 
đoạn 2021 - 2025; trong năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội 
quan trọng của đất nước, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng gia tăng các hoạt động 
chống phá. Mặt khác, vấn đề về mất an ninh, an toàn thông tin, lộ, lọt bí mật nhà 
nước vẫn tiềm ẩn phức tạp, các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm, vi 
phạm pháp luật vẫn tồn tại, có phần phức tạp hơn; tệ nạn xã hội, tai nạn giao 
thông, cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm… 
vẫn là những vẫn đề cần tập trung giải quyết.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2022 của UBND thành 
phố Chí Linh về “Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc năm 2022”; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND 
thành phố Chí Linh về “Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
năm 2022”; Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 12/01/2022 của Ban chấp hành 
Đảng bộ phường Chí Minh về “tăng cường lãnh đạo công tác an ninh trật tự 
năm 2022”. Để làm tốt công tác bảo đảm ANTT, công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng “làng an 
toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” 
năm 2022 trong trạng thái bình thường mới khi cả nước đang chung tay đẩy lùi 
dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân phường Chí 
Minh cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

I. YÊU CẦU, NHIỆM VỤ

Phải phát huy những thế mạnh đã có, khắc phục tồn tại, thiếu xót, nhằm 
huy động triệt để sức mạnh của nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 
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ANTT. Đa dạng về hình thức, bằng nhiều biện pháp tiếp tục tuyên truyền để cho 
quần chúng nhân dân thấy rõ quyền và trách nhiệm của mình trong lĩnh vực đảm 
bảo ANTT từ đó quần chúng nhân dân tích cực, chủ động, tự giác tham gia vào 
các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp 
luật cũng như tệ nạn xã hội.

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về công tác an ninh 
trật tự năm 2022, các Chi uỷ, chính quyền khu dân cư, các ban ngành đoàn thể,  
trường học có Nghị quyết cụ thể hoá, xây dựng chương trình kế hoạch để chỉ 
đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ năm 2022 đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “làng 
an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”.

Lực lượng Cảnh sát khu vực, Bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ cơ quan, 
trường học là nòng cốt phong trào phải tham mưu cho Chi bộ, khu dân cư, Thủ 
trưởng cơ quan, trường học tổng kết và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc sao cho có hiệu quả và phù hợp với điều kiện, đặc điểm khu dân 
cư, đơn vị mình.

Công tác tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
và thực hiện Đề án xây dựng “làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh 
nghiệp an toàn về ANTT” phải căn cứ vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, đồng thời phải bám sát với yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo 
vệ ANTT và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phát huy tối đa 
vai trò của của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, những người có uy tín ở 
các khu dân cư, đặc biệt là phát huy được sức mạnh của toàn dân.

Thông qua công tác phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc và thực hiện Đề án xây dựng “làng an toàn, khu dân cư an toàn; 
cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” cần phải chú trọng xây dựng phát 
triển, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả và làm tốt công tác 
sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời để khích lệ phong trào.

II. NỘI DUNG

1. Công tác triển khai

Văn phòng HĐND-UBND và Công an phường chuẩn bị nội dung, chương 
trình, báo cáo Chủ tịch UBND phường mở Hội nghị tổng kết công tác phát động 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 và triển khai kế hoạch tổ chức xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 và tiếp tục tổ chức thực hiện 
Đề án xây dựng “làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an 
toàn về ANTT” năm 2022 (Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa 
phương vẫn diễn biến phức tạp, UBND phường Chí Minh không tổ chức Hội 
nghị tổng kết mà tiến hành tổng kết bằng văn bản).
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Các Chi bộ, các ban ngành đoàn thể, các khu dân cư, thủ trưởng các cơ 
quan, trường học. Sau hội nghị tổng kết của UBND phường phải chỉ đạo tiến 
hành tổng kết chương trình năm 2021 và xây dựng triển khai chương trình phát 
động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 gắn với việc tiếp tục triển 
khai thực hiện Đề án xây dựng “làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, 
doanh nghiệp an toàn về ANTT”. (có thể lồng ghép ở các hội nghị, cuộc họp 
giao ban, họp Chi bộ…)

Văn phòng HĐND – UBND, Công an phường giúp UBND phường tham 
mưu, kiểm tra, đôn đốc các Chi bộ, các ban ngành đoàn thể, các khu dân cư, các 
cơ quan, trường học thực hiện kế hoạch này đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện 
và tập hợp báo cáo Đảng ủy – UBND phường.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Công tác nắm tình hình:
Công an phường, Ban Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, trường học thông 

qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để chủ động nâng cao 
công tác nắm tình hình từ cơ sở trong phạm vi địa bàn quản lý để phát hiện kịp 
thời âm mưu, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, các 
loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Những vấn đề có liên quan đến công tác đảm bảo 
ANTT để qua đó tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, 
trường học có biện pháp giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình huống đột 
xuất, bất ngờ.

Làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19, nắm chắc số người nghi mắc dịch bệnh Covid-19 (F0, F1…) để 
có biện pháp phòng chống kịp thời; phát hiện các trường hợp vi phạm quy định 
về phòng chống dịch đến địa bàn để có các biện pháp xử lý hiệu quả, kịp thời.

2.2. Công tác tuyên truyền:
Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, bằng mọi biện pháp tuyên 

truyền, vận động nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và năng 
lực phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, 
chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” nội bộ; phòng chống ma túy và các tệ 
nạn xã hội; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, 
phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người… Gắn chặt với công tác 
tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia phát hiện, phòng ngừa, 
tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng 
đồng dân cư”, lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư”; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 
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thôn mới và các phong trào khác ở địa phương. Qua đó động viên nhân dân tích 
cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi 
vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT nói chung và đấu tranh phòng 
chống tội phạm nói riêng.

Kịp thời tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19, các Chỉ thị, Nghị 
quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh, vận động nhân 
dân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

2.3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 
thực hiện Đề án xây dựng “làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh 
nghiệp an toàn về ANTT”:

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải gắn với việc 
tiếp tục quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của 
Trung ương, của Tỉnh, của Thành phố về công tác xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “làng an toàn, khu 
dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” trong trạng 
thái bình thường mới khi cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-
19. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn 
dân vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quan tâm xây dựng lực lượng Công an phường trong sạch vững mạnh, 
củng cố bồi dưỡng xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ  
giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “làng an toàn, khu 
dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” gắn với 
Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, 
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về 
ANTT” cùng với các cuộc vận động khác như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 
thôn mới”…

Đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ; tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án xây dựng “làng an toàn, khu dân cư an 
toàn cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” một cách thiết thực, phù hợp với 
từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể, phải gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng 
cơ quan, nhà trường, khu dân cư; coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng 
để xem xét đánh giá công tác thi đua, công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ, chính 
quyền khu dân cư trong sạch vững mạnh hàng năm. Phát huy tối đa vai trò của 
Ban chỉ đạo phường nhất là các Tiểu ban chỉ đạo xây dựng “Khu dân cư an toàn 
về ANTT” và những người có uy tín ở các khu dân cư, những người đứng đầu 
các dòng họ đặc biệt là phải phát huy được sức mạnh của toàn dân.
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Tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của các tổ chức quần chúng 
giữ gìn ANTT như: Tổ Bảo vệ dân phố, tổ tự quản về ANTT, mô hình dòng họ 
hiếu học - an toàn về ANTT nhất là điển hình tiên tiến các mô hình dòng họ hiếu 
học - an toàn về ANTT… phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, tổ chức chính 
trị xã hội, các cơ quan, trường học tiếp tục vận động toàn dân xây dựng cuộc 
sống mới khu dân cư: xây dựng khu văn hoá, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp an toàn về ANTT.

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với các đoàn 
thể, tổ chức chính trị - xã hội từ phường đến khu dân cư để thực hiện có hiệu quả 
các Nghị quyết, Kế hoạch liên tịch, liên ngành.

Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” 
ngày 19/8. Phát hiện, lựa chọn và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Công an nhân dân vì 
nước quên thân, vì dân phục vụ”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này các Chi bộ, chính quyền khu dân cư, thủ trưởng các 
cơ quan, ban ngành, trường học trên địa bàn phường Chí Minh chủ động tổ chức 
xây dựng chương trình, phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 
năm 2022 gắn với việc tiếp tục triển khai Đề án xây dựng “làng an toàn, khu 
dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” có hiệu quả.

Văn phòng HĐND - UBND, Công an phường tham mưu cho Đảng uỷ - 
UBND phường chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và 
tổ chức thực hiện Đề án xây dựng “làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, 
doanh nghiệp an toàn về ANTT” năm 2022. Đồng thời tham mưu, hướng dẫn, 
kiểm tra các Chi bộ, khu dân cư, cơ quan, trường học về công tác phát động xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, việc thực hiện Đề án xây dựng “làng 
an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”. Chủ 
động đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố (qua CATP); để báo cáo
- Thường trực ĐU, HĐND phường;
- Công an phường;
- Các chi bộ, chính quyền  KDC;    để thực hiện
- Các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, 
trường học;
- Lưu: VP.       

CHỦ TỊCH

Đoàn Hồng Đức
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