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KẾ HOẠCH 

Công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 04/ KH-BCĐ-PV05 ngày 13/01/2020 của Ban Chỉ 

đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh An Giang về công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020, 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, Sở Y tế An Giang đề ra kế hoạch công 

tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, 

nhà trường năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các 

đơn vị y tế trực thuộc đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng 

cường hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, vai trò 

trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể. Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. 

2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển 

biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

công dân, tạo dựng lòng tin và mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, làm 

cho nhân dân quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ và tự giác tham gia giữ gìn an ninh, 

trật tự, tiến tới xây dựng vững chắc nền ANND, thế trận ANND, đặc biệt là 

“thế trận lòng dân” trên địa bàn toàn tỉnh. 

3. Xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức, tăng cường đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng làm công tác xây dựng 

phong trào, các tổ chức nòng cốt giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư. Thường 

xuyên sơ, tổng kết, phổ biến nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tạo động lực thúc đẩy phong trào phát 

triển bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, 

Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ  

- Kịp thời tham mưu phục vụ cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước 
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và Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: 

Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 

vận trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí 

thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 về 

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

trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới”; Chị 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”; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chỉ thị số 28/CT-TTg, 

ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, 

trật tự trong tình hình mới; các Chỉ thị của Bộ Công an về xây dựng, củng cố 

nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28, ngày 19/8/2014 

của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào 

các tôn giáo”. Nghiên cứu triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc gắn với phong trào toàn dân bảo gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 

giới quốc gia. 

- Đổi mới biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc phù hợp với tình hình đơn vị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở cơ sở. Đẩy 

mạnh tuyên truyền, vận động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần 

đẩy lùi, làm giảm tội phạm hình sự; tích cực tham gia xây dựng gia đình, khóm, 

ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh, 

trật tự; cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân 

cư; phát hiện, tố giác tội phạm; vận động đối tượng ra tự thú; giữ gìn trật tự an 

toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tài nguyên môi 

trường. 

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị y tế rà soát, thống nhất công tác quản lý xây 

dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc. 

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong cơ quan, doanh nghiệp 

- Hướng dẫn các đơn vị y tế trực thuộc tham mưu cấp ủy Đảng, chính 

quyền, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thực hiện có hiệu quả 
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các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chỉ đạo 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng, chống tội phạm, bảo 

đảm an ninh, trật tự; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức, người 

lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Đẩy mạnh thực hiện 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”. 

- Tiếp tục xây dựng và củng cố lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp 

theo Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 

46/2014/TT-BCA, ngày 16/10/2014 của Bộ Công an; tổ chức tập huấn nghiệp 

vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Duy trì, phát triển và nhân rộng 

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

quốc; tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp về phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp. 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ cơ 

quan và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh. 

4.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ cơ 

quan và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

 Phát động, chỉ đạo trong lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trực 

thuộc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” , 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  

4.2. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực 

hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua 

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 2016 – 2020. 

 - Theo dõi, hướng dẫn địa phương xây dựng xã “Nông thôn mới kiểu 

mẫu” tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020. 

 5. Tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp với lực lượng Công an , 

Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận của ngành Y tế. 

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch 

phối hợp giữa Ngành Y tế với Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 
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Nam tỉnh An Giang và các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể cấp 

tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào cách mạng khác ở địa 

phương. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ngành Y tế 

với Công an tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ.  

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà 

nước các cấp; Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; Kết luận số 03-KL/TW, ngày 23/5/2016 của Ban Bí 

thư tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy chế 

công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/8/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ 

quan nhà nước chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-BCA-

V28 của Bộ Công an và Chỉ thị số 46/CT-UBND, ngày 29/5/2015 của Ủy ban 

ban nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng 

bào các tôn giáo”. 

- Tăng cường kiểm tra hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào 

thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”.  

6. Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác 

tuyên truyền, thi đua, khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

- Tổ chức các hoạt động họp mặt kỷ niệm 15 năm “Ngày hội toàn dân 

bảo vệ ANTQ” (19/8/2005 – 19/8/2020), gắn với các hoạt động kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/1955 – 27/02/2020). 

- Phát động thực hiện phong trào thi đua và kịp thời biểu dương, khen 

thưởng trong lực lượng Bảo vệ cơ quan và doanh nghiệp trực thuộc và các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và 

trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp xây dựng các phóng sự, viết tin, 

bài về gương người tốt việc tốt trong quần chúng nhân dân và lực lượng 

Ngành Y tế để tuyên truyền. Chú ý những công dân tiêu biểu có thành tích 

xuất sắc phát hiện tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kịp 

thời phát hiện, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ.      
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các đơn vị y tế trong tỉnh căn cứ kế hoạch này để xây dựng 

kế hoạch công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và triển khai, quán triệt 

cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực 

hiện chậm nhất là hết quý I/2020. Định kỳ báo cáo quí, 6 tháng, tổng kết 

năm về Văn phòng Thường trực (qua phòng PV05, Công an tỉnh) theo quy 

định. 

2. Giao Chánh văn phòng Sở Y tế hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả cho Công an tỉnh (PV05) đúng thời 

gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng PV05-CA tỉnh;                                                             
- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng ban SYT; 

- Công đoàn Ngành YT AG; 

- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh; 
- Lưu: VT.                                                                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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