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KẾ HOẠCH 

Triển khai xây dựng mô hình "Cán bộ, công chức, viên chức, 

 người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT tự phòng, tự quản  

và tham gia công tác đảm bảo An ninh trật tự" 

 

Căn cứ Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của bộ chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới;  

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của ban Bí thư (khóa XI) về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trong tình hình mới”; 

Căn cứ Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về 

biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn 

xã hội;  

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về đẩy 

mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới;  

Căn cứ Hướng dẫn số 1060/HD-CQTT-PV05 ngày 22/3/2019 của Ban Chỉ 

đạo 138 tỉnh Lạng Sơn về xây dựng mô hình liên kế tự phòng, tự quản về ANTT;  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng ban hành kế hoạch phát 

động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) trong ngành Nông 

nghiệp như sau: 

I. MỤC TIÊU YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính trị tư 

tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống đoàn 

kết,thống nhất,tạo sức mạnh tổng hợp của các đơn vị; vận động cán bộ, công 

chức, viên chức (CBCCVC), người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; tham gia phòng ngừa,đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCVC, người lao động tích cực 

tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng cơ quan "An 

toàn về an ninh trật tự", nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất, trong sạch vững mạnh 

về tư tưởng, chính trị và tổ chức. 

3. Chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi phạm tội; bảo 

đảm an ninh, giữ gìn trật tự trong cơ quan, tạo môi trường văn minh, lành mạnh, 

phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị cơ quan. 
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4. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

nhằn huy động sự tham gia tích cực của toàn thể CBCC, người lao động trong 

công tác phòng chống tội phạm. 

II. NỘI DUNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

1. Tên gọi mô hình: "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

ngành Nông nghiệp tự phòng, tự quản và tham gia công tác đảm bảo ANTT." 

2. Mô hình tổ chức: Bao gồm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

3. Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong mô hình: 

- Tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lỗi, chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, nhất là các quy định về 

phòng, chống tội phạm. 

- Thường xuyên tự nghiên cứu nội dung các thông tin liên quan đến công tác 

đấu tranh phòng chống tội phạm của các cơ quan chức năng và của ngành. 

- Chủ động, phát hiện tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật 

nhất là các hành vi vi phạm về lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

- Không tham gia các hoạt động, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nói 

chung và các hoạt động vi phạm pháp luật lĩnh vực nông lâm nghiệp nói riêng. 

- Tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 

xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn " An toàn về ANTT" gắn với các phong trào thi 

đua yêu nước và các phòng trào khác do cơ quan, ngành, địa phương phát động. 

III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH 

1. Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình "Cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp tự phòng, tự quản và 

tham gia công tác đảm bảo ANTT" gồm các thành phần như sau: 

- Phó Giám đốc thường trực Sở Nông nghiệp và PTNT - Trưởng ban; 

- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng ban thường trực; 

- Trưởng các phòng tương đương thuộc Sở - Ủy viên; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở - Ủy viên; 

- Phó Chánh Văn phòng Sở - Ủy viên; 

- Đại diện lãnh đạo phòng PA04, PV05 Công an tỉnh Lạng Sơn tham gia 

thành viên Ban chỉ đạo. 

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và duy trì mô hình 

"Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Nông nghiệp tự phòng, tự 

quản và tham gia công tác đảm bảo ANTT"; xây dựng quy chế hoạt động, phân 

công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên để nâng cao hiệu quả mô hình. 

2. Thời gian triển khai thực hiện: Bắt đầu từ ngày 15/6/2020. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp, phổ biến, quán 

triệt, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm túc nội dung, yêu cầu của 

Kế hoạch này tại đơn vị mình. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy chế 

hoạt động, đồng thời lựa chọn các tập thể, cá nhân tiên tiến để biểu dương 

khen thưởng. 

2. Trong quá trình triển khai những vấn đề phát sinh đề nghị đơn vị phản 

ánh về Ban Chỉ đạo để được hướng dẫn thực hiện. 

 Trên đây là kế hoạch Triển khai xây dựng mô hình "Cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT tự phòng, tự quản và tham 

gia công tác đảm bảo An ninh trật tự của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

 
Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 

- Phòng PA04, PV05 -CAT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT.VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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