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KẾ HOẠCH
Thực hiện 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 các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh
Sơn La về Tiếp tục thực hiện 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 các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
bảo đảm an ninh, trât tự trong tình hình mới” năm 2022. UBND huyện xây
dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính
quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhằm huy động và phát huy sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tham
gia đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan,
doanh nghiệp, cơ sở giáo dục (viết tắt CQ, DN, CSGD) đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới.
2. Công tác xây dưng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong cơ quan,
doanh nghiệp, nhà trường phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công
làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, phục
vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.
3. Phấn đấu năm 2022 có 100% CQ, DN, CSGD trên địa bàn huyện tổ
chức đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, có từ 95% trở lên CQ,
DN, CSGD đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư
124/2021/TT-BCA, ngày 18/12/2021 của Bộ Công an quy định về 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” (viết tắt là Thông tư 124) thay thế Thông tư số
23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 170/KHUBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 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 ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
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đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” (viết
tắt là Chỉ thị số 07) giai đoạn 2020 - 2025; cấp ủy Đảng, chính quyền, người
đứng đầu các CQ, DN, CSGD trên địa bàn huyện có kế hoạch chỉ đạo, hướng
dẫn thực hiện triển khai Chỉ thị số 07; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh về công tác bảo vệ
ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQ, DN, CSGD.
2. Thực hiện Chỉ thị số 07 gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của
Trung ương, của Tỉnh, huyện về công tác bảo đảm An ninh quốc gia, giữ gìn trậ
tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tâm là:
Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ tán Ban chấp hành Trung ương Khóa
XI, ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị
quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII
về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; 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 ANTT trong tình hình mới”; Kế hoạch số 209-KH/HU ngày 07/5/2019 của
Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai về thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU
ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc 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 an ninh Tổ
quốc trong tình hình mới; 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 46/2014/TTBCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị
định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ; Thông tư 124/2021/TTBCA, ngày 18/12/2021 của Bộ Công an quy định về 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”; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26/02/2010 của Ban thường vụ tỉnh ủy về “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.
3. Tập trung phòng ngừa không để phát sinh các nguyên nhân, điều kiện
gây phức tạp về ANTT; gây bức xúc trong cán bộ công chức, người lao động,
học sinh; các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản, cướp, lừa
đảo, tội phạm ma túy; các điểm nóng về khiếu kiện (khiếu kiện tranh chấp đất
đai tại bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn), hoạt động tôn giáo (tại các bản: Huổi
Văn, Huổi Ngà, Kéo Ca, Chiềng Lề - xã Mường Giôn; Co Que, Khâu Pùm - xã
Chiềng Khay; Pom Hán - xã Nặm Ét; Huổi Cuổi - xã Chiềng Bằng; bản Pá Uôn và
5 xóm - xã Mường Giàng …Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, xử lý tin
báo, tố giác tội phạm, đảm bảo chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về xử
lý tội phạm.
4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ trong CQ, DN, CSGD phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động cán bộ công chức, viên chức,
người lao động, học sinh và nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội
phạm, tham gia giữ gìn trật tự an toàn, xã hội.
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5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công
an huyện với Ban chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan ban, ngành, tổ chức
chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ trong CQ, DN, CSGD. Nâng cao nhận thức trách nhiệm về
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho lãnh đạo, thủ trưởng các CQ, DN,
CSGD; ý thức cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học
sinh về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong
CQ, DN, CSGD. Lãnh đạo thủ trưởng các CQ, DN, CSGD định kỳ hàng năm
hoặc đột xuất chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong việc tổ chức thực
hiện Chỉ thị số 07, trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; trong duy trì,
củng cố các mô hình tự quản về ANTT và xây dựng nhân rộng các mô hình,
điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là Cuộc
vận động “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi” trên địa
bàn huyện.
6. Công an huyện tăng cường phối hợp với CQ, DN, CSGD tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, hướng dẫn hoạt động cho lực lương bảo
vệ chuyên trách, bán chuyên trách; các tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo
ANTT theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, chú trọng bồi
dưỡng kiến thức về ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, sơ kết, tổng kết; củng cố, xây
dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến có hiệu quả trong phòng, chống
tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời đề xuất biểu dương
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo
ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy những ưu
điểm, kinh nghiệm hay, cách sáng tạo, hiệu quả, kịp thời khắc phục những tồn
tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 07, đồng thời thực hiện
nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các CQ, DN, CSGD trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và
các nội dung công tác trọng tâm của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức
thực hiện, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cần đạt được để tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo. Báo cáo 06 tháng (trước ngày 10/6), 01 năm (trước ngày
05/11), Kế hoạch và báo cáo gửi về UBND huyện (qua Đội Xây dựng phong
trào bảo vệ ANTQ - Công an huyện).
2. Công an huyện
- Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa bàn cơ sở thực
hiện tốt Kế hoạch này. Rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình, điển hình tiên
tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQ, DN, CSGD; đề xuất sơ kết,
tổng kết các mô hình điển hình tiên tiến; nhân rộng, phát huy các mô hình hoạt
động có hiệu quả, loại bỏ mô hình kém hiệu quả, xây dựng các mô hình phù hợp
với điều kiện thực tế của địa phương.
- Xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực

4
lượng bảo vệ, lực lượng nòng cốt, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo
ANTT trong CQ, DN, CSGD. Phối hợp với các CQ, DN, CSGD tổ chức tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
- Sơ kết, tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
trong CQ, DN, CSGD theo chuyên đề nhằm đánh giá khách quan, toàn diện
những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, từ
đó đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể, phương pháp thực hiện trong thời gian
tiếp theo; đưa công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQ, DN, CSGD
đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức.
- Tổng hợp, thẩm định, tham mưu với UBND huyện quyết định công nhận
CQ, DN, CSGD đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022, đảm bảo
đúng theo quy định của Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của
Bộ Công an.
Quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng
mắc các CQ, DN, CSGD trên địa bàn huyện có văn bản gửi về Công an huyện
(Qua đội XDPT bảo vệ ANTQ) để tổng hợp, tham mưu với UBND huyện xem
xét theo thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Phòng PV05, CAT;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các CQ, DN, CSGD;
- Lưu: VT, CAH (Cường), 10b.
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