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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

BAN CHỈ ĐẠO MÔ HÌNH 

 

Số:           /QĐ-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

            Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc áp dụng triển khai thực hiện 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" 
 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO MÔ HÌNH 
 

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 Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng 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 an ninh trật tự”; 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 kết tự phòng, tự quản về ANTT; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xây dựng và áp dụng triển khai thực hiện 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"; 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc sở 

chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3: 

- Phòng PV05; PA04 CA tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT.VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Phúc Đạt                 
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MÔ HÌNH VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO 

"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" 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ......./QĐ-BCĐ ngày ...  /7/2020 của Ban Chỉ đạo mô hình) 
 

 Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-ĐU, ngày 18/5/2020 của Đảng ủy Sở 

Nông nghiệp và PTNT về Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an 

ninh trật tự; Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng 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 an ninh trật tự”. Ban Chỉ đạo mô hình, Sở 

Nông nghiệp và PTNT xây dựng và triển khai mô hình phong trào "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" như sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu 

 1.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đối với 

công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại cơ quan, đơn vị; tích cực tham giai có hiệu 

quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 

 1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng 

cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với âm mưu và hoạt động của các thế lực thù 

địch, ý thức chấp hành pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động ngành Nông nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn thể 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng 

ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. 

 1.3. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết không để xảy 

ra các trường hợp phạm tội, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tại cơ quan, đơn vị; 

thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, an ninh kinh tế, 

phòng chống cháy, nổ, bản đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, 

an toàn tài sản do cơ quan, đơn vị quản lý. 

 1.4. Đảm bảo chủ động, tích cực, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng 

phogn trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn ngành Nông nghiệp và 

trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. 

 2. Nội dung, biện pháp thực hiện 

 2.1. Tên 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". 

Cơ quan chỉ đạo thực hiện nội dung mô hình tự quản là Ban chỉ đạo thực 

hiện 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". Có 

nhiệm vụ: 
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- Tham mưu cho Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Giám đốc Sở, tổ 

chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các văn bản chỉ đạo về an ninh 

trật tự như: Chỉ thị số 09-CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư 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 06/2014/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; Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng 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 an ninh trật tự”...tới toàn thể cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động nghiên cứu học tập, chấp hành nghiêm túc, đầy 

đủ quy định của Nhà nước, pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quy định 

của Ngành cũng như quy định của cơ quan; tích cực, tự giác tham gia phòng trào 

"Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; chủ động đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ 

nạn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh, trật tự. 

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, 

chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, vi phạm pháp luật, kỷ luật của Đảng, của 

Ngành, phòng chống biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... 

- Chủ động, tích cực trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình 

và tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ, phối hợp của các ngành, nhất là đối với cơ quan 

Công an các cấp ở địa phương trong thực hiện Quy chế phối hợp giữ Công an 

tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác bảo vệ an ninh, an toàn ngành 

Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện mô 

hình tại Sở Nông nghiệp và PTNT, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Định kỳ 6 

tháng, 1 năm, tổ chức sơ kết hoạt động của mô hình; rà soát, phát hiện đánh giá 

hiệu quả thực hiện, đề xuất hình thức khen thưởng, động viên các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh các 

trường hợp thiếu tích cực, yếu kém trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc cũng như trong thực hiện mô hình. 

2.2. Nội dung mô hình tự phòng, tự quản và tham gia công tác đảm bảo 

an ninh trật tự. 

Cấp ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước 

Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức chỉ đạo đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý triển khai thực 

hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành; tham gia tích cực phong trào bảo 

vệ an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị mình và tích cực tham gia các phong trào ở 

địa phương, nhất là việc chấp hành nghiêm quy ước, hương ước ở địa phương nơi 

đặt trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
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chức, người lao động. Là nòng cốt triển khai thực hiện công tác tự phòng, tự 

quản, tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị; phải dựa vào sự hướng 

dẫn, phối hợp của cơ quan Công an các cấp. Lực lượng Bảo vệ cơ quan là nòng 

cốt của phong trào tự quản, chủ động phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội. Đình kỳ hàng năm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, tổ chức Đảng, 

đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đơn vị đăng 

ký thi đua thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được phân công, đồng thời tích 

cực, chủ động phổ biến, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ vụ thể sau: 

- Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong văn hóa 

ứng xử trong tiếp xúc với tổ chức, cá nhân đến liên hệ, phối hợp công tác, quan 

tâm công tác xây dựng Đảng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đoàn kết 

nội bộ trong và ngoài cơ quan ngành; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị của cơ quan, đơn vị mình được giao. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy định 19 điều đảng viên không được làm và 

quy định của ngành, cũng như nội quy, quy chế của cơ quan, quy định nơi cư trú. 

- Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ 

phải hịp thời góp ý, đấu tranh đảm bảo sự đoàn kết nội bộ, không để xảy ra tình 

trạng đơn thư khiếu kiện, tố cáo vượt cấp hoặc lợi dụng tố cáo để gây mất đoàn 

kết nội bộ. 

- Tham gia đầy đủ, trách nhiệm các cuộc họp của Đang bộ, Chi bộ, cơ 

quan, tổ chức đoàn thể nơi sinh hoạt và tích cực tham gia các phong trào thi đua 

do cơ quan, ngành, địa phương phát động. 

- Trong thực hiện nhiệm vụ được phân công từng đảng viên, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động phải chấp hành quy trình, quy định của pháp 

luật, của ngành của cơ quan, không lợi dụng để tiêu cực, tham nhũng, không để 

bị tác động, lôi kéo vi phạm pháp luật. 

- Nắm vững và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và pháp luật liên 

quan đến công tác bảo vệ an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và PTNT. 

- Tại các mục tiêu trọng điểm cần bố trí lực lượng bảo vệ, tuân tra canh gác 

thường xuyên, khi có vụ việc liên quan ANTT xảy ra cần có trách nhiệm bảo vệ 

hiện trường và thông tin kịp thời cho lực lượng Công an để cùng phối hợp điều 

tra, giải quyết. 

- Trong công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạn tầng ngành Nông nghiệp và 

PTNT; tổ chức kiểm tra thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành 

vị xâm phạm cơ sở hạn tầng ngành Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

- Trong công tác đản bảo an toàn cơ sở hạn tầng ngành Nông nghiệp và 

PTNT (trộm cắp, phái hoại...). Phải thường xuyên cập nhật thông tin, thủ đoạn, 

thời gian, địa điểm các đổi tượng thường lợi dụng để hoạt động.  
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- Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao nhận 

thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động; chú trọng công tác huấn luyện và xử lý các tình huống, sự cố, cháy, nổ; Xây 

dựng, tập huấn thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT, phòng chống 

khủng bố, phòng chống cháy, nổ, đảm bản an toàn lao động. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có 

trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai các 

nội dung nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động đảm bảo thực hiện mô hình có hiệu quả cao nhất. 

3.2. Trong quá trình thực hiện tranh thủ sự hướng dẫn, phối hợp của cơ 

quan Công an các cấp. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quy 

chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT góp phần giữ vững 

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã 

hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh./. 

 
 
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Phúc Đạt                 
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