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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023 

 

Thực hiện Chương trình số 11/CTr-BCĐ ngày 13/01/2023 của Ban Chỉ 

đạo 138 tỉnh Lạng Sơn về công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; Nghị quyết số 57-NQ/ĐU ngày 17/02/2023 của 

Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm 

bảo an ninh trật tự. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo 

an ninh trật tự (ANTT) năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung 

ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 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 công chức, viên chức, người lao 

động thực hiện công tác đảm bảo ANTT, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc (ANTQ); tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm 

và tệ nạn xã hội. 

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy mạnh 

công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân theo 

tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bối cảnh tình hình mới. Công tác 

thực hiện đảm bảo ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được thực 

hiện thường xuyên, liên tục, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối 

hợp của các tổ chức đoàn thể, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

3. Tiếp tục triển khai xây dựng cơ quan điển hình về phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ. Gắn Công tác thực hiện đảm bảo ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ với các hoạt động, phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo An 

toàn - Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong cơ quan. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Đổi mới, phát huy hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình 

hình mới 

 Đổi mới phương pháp, cách thức, nội dung tuyên truyền, vận động công 

chức, viên chức và người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 
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nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, triển khai xây dựng phong trào, 

trong đó tập trung: 

 - Phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an 

ninh tôn giáo, an ninh dân tộc. 

 - Phát huy vai trò tích cực của đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động trong tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, 

thông tin. 

 - Tổ chức xây dựng môi trường an ninh, an toàn trong cơ quan, đơn vị. 

 - Ứng dụng, phát huy hiệu quả khoa học kỹ thuật trong tuyên truyền, vận 

động công chức, viên chức và người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. 

 - Tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng, kết hợp vận động tập trung, huy 

động công chức, viên chức và người lao động tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố 

giác tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; tham gia công tác phòng chống tội phạm xâm 

hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 

tuổi, phòng, chống bạo lực học đường, mua bán người.   

 - Tiếp tục vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia công 

tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm ma túy, phòng, chống 

tệ nạn ma túy tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. 

 - Đẩy mạnh công tác vận động công chức, viên chức và người lao động tham 

gia thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

  - Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan, đơn vị. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công chức, 

viên chức và người lao động chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông và tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

 2. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, điển hình 

tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phát huy tinh thần tích cực, tự 

giác của công chức, viên chức và người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở; nghiên cứu, 

vận dụng sáng tạo kinh nghiệm xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở để sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, 

nhân rộng; đánh giá hiệu quả thực chất để đưa công tác xây dựng, nhân rộng mô 

hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo đúng tôn chỉ, 

mục đích đề ra, đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng, hình thức. 

 3. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thi đua khen 

thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình; cổ vũ, phát triển phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ 

 Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công chức, viên chức và người 

lao động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham 
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gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời phản ánh tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội; định hướng dư luận đối với những vấn đề mà Nhân dân 

quan tâm; tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển 

hình tiên tiến trên phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng; kịp thời 

phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích 

xuất sắc trong tham gia bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc tổ chức triển khai kế hoạch này và thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng 

trước ngày 05/6/2023, báo cáo 01 năm trước ngày 05/12/2023 về Sở để tổng 

hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. 

2. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, xây dựng báo cáo 6 tháng trước ngày 

10/6/2023, báo cáo 01 năm trước ngày 10/12/2023, báo cáo BCĐ 138 tỉnh./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP(HĐN). 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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