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KẾ HOẠCH 

Phát động hưởng ứng thi đua “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2156/KH-UBND ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phát động thi đua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) 

giai đoạn 2021-2025, Chương trình số 27/CTr-BCĐ ngày 05/1/2023 của BCĐ 

phòng, chống tội phạm. TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ về 

Chương trình phát động thi đua “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 

2023 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; 

Cục Thống kê tỉnh xây dựng Kế hoạch phát động hưởng ứng thi đua “Phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2023 như 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Phát huy tinh thần yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, tích cực, sáng tạo 

trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, 

sinh viên và quần chúng nhân dân; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị 

đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo khí thế thi đua sôi nổi 

trong toàn xã hội, tích cực tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác đề ra 

năm 2023 

2. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải đặt dưới sự lãnh đạo 

trực tiếp của cấp ủy Chi bộ, chính quyền và được triển khai đồng bộ, trên tất cả các 

lĩnh vực đời sống xã hội. Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

nhiệm vụ chuyên môn, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành 

nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong cơ quan. 

3. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển 

hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Xác định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn cụ 

thể để tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị như: Kết 

luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư (về tiếp tục đẩy mạnh thực 
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hiện 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”); Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị (về việc tiếp 

tục thực hiện 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”); Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư (về tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa 

XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật 

tự trong tình hình mới”). 

2. Phát động toàn thể công chức và người lao động tham gia xây dựng đơn 

vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

an ninh, trật tự”. Phấn đấu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2023 Cơ quan Cục Thống kê đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

Trong đó, đơn vị được xếp loại Tốt hoặc khá. 

3. Phong trào thi đua phục vụ cấp ủy Chi bộ, chính quyền, thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo môi trường 

xã hội ổn định để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong thi đua toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thiết thực, có trọng tâm, gắn nhiệm vụ bảo đảm 

an ninh trật tự với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tuyên 

truyền, vận động công chức và người lao động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo 

vệ an toàn các sự kiện chính trị lớn của địa phương, đất nước và tham gia xây dựng 

các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc…  

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển 

hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả trong phong trào thi 

đua. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 

biểu xuất sắc; chú trọng khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều đóng 

góp cho công tác bảo đảm an ninh trật tự. 

6. Củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự 

quản về an ninh trật tự trong cơ quan; tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình 

tiên tiến để động viên, khích lệ phong trào thi đua. 

III. GIẢI PHÁP 

1. Về công tác tuyên truyền 

- Định kỳ hàng quý tổ chức lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tuyên 

truyền cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Hằng năm, Cấp ủy xây dựng Nghị 

quyết, Chính quyền  xây dựng Kế hoạch chuyên đề để lãnh đạo tổ chức thực hiện 

chuyên sâu trong cơ quan, đơn vị. 

- Thường xuyên đưa các tin, bài phản ánh tình hình an ninh trật tự, gương 

người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo 
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vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh  lên trang thông tin điện tử của đơn vị để động viên, 

cổ vũ phong trào. 

2. Tổ chức thi đua 

- Lồng ghép linh hoạt với các phong trào thi đua, đang triển khai thực hiện 

ở cơ quan, đơn vị,  để phát động phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp, 

thực chất và hiệu quả. 

- Thông qua phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển 

hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, khuyến khích vận dụng đặc điểm, tình 

hình ở cơ quan để xây dựng các mô hình mới hiệu quả tham gia giữ gìn an ninh 

trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

IV. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1. Đăng ký hình thức khen thưởng 

- 01 tập thể và 01 cá nhân được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

bằng khen khi Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết thi đua “Phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023. 

- Cục trưởng tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân theo thẩm quyền trong 

mỗi kỳ sơ kết thi đua “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận năm 2023. 

2. Sơ kết phong trào thi đua 

Phối hợp với Khối thi đua tỉnh tiến hành sơ kết vào quý IV hàng năm để 

đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm 

vụ năm tiếp theo; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh tổ chức phát động thi đua, triển khai 

đến toàn thể  công chức và người lao động tích cực tham gia hưởng ứng nhằm đảm 

bảo phong trào thực chất, đạt hiệu quả. 

2. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và đề xuất Ủy ban nhân dân 

tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 

thi đua “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, 

năm 2023. 

Trên đây là Kế hoạch phát động hưởng ứng thi đua “Phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Ninh 

Thuận./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Sở Nội vụ; 

- CA tỉnh (Phòng PA04); 

- Lãnh đạo CTK; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu: VT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Hương 
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