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THÔNG BÁO 

  Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh 

 Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng 

 phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 

__________________ 

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 24/12/2020 tại Hội trường UBND tỉnh, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì Hội nghị tổng kết 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019. Tham dự Hội 

nghị có Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa – Phó Cục trưởng Cục V05 Bộ Công an; 

lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh là 

thành viên BCĐ, Văn phòng Thường trực và Tổ giúp việc BCĐ phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp tỉnh; 

lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Báo An Giang, 

Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang; các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh; các 

cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tập thể, cá nhân được Bộ Công an và 

UBND tỉnh tặng cờ, bằng khen; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an và Đội 

trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an các huyện, thị 

xã, thành phố. 

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020; tiếp 

đó Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp và phát 

biểu chỉ đạo của Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Thanh Bình đã phát biểu kết luận Hội nghị như sau: 

I. Kết quả thực hiện năm 2020. 

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo, kinh 

tế - xã hội mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng vẫn giữ được mức 

ổn định. Tuy nhiên, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng 

phản động lưu vong lợi dụng thời điểm diễn ra Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước và tình hình dịch bệnh, thiên tai để tiếp tục gia tăng các hoạt động chống 

phá, với nhiều phương thức, thủ đoạn, tinh vi, nguy hiểm; một số địa bàn còn 

tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Tình hình tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng 

công nghệ cao, tội phạm ma tuý, trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội có chiều hướng 

gia tăng.  

Nhìn chung, trên địa bàn tỉnh tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm 

và nổ lực của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, năm 2020 đã gặt hái được nhiều kết 
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quả về Kinh tế - Văn hóa - Xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội được đảm bảo. Qua đó, đã đạt được những kết quả nổi bật, như: 

1. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh, 

phòng, chống các loại tội phạm và tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa 

phương đã chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức tuyên 

truyền vận động Nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng (như: Tuyên 

truyền qua mạng Zalo, Facebook, xe loa lưu động, loa truyền thanh, phát thư tố 

giác tội phạm...). Thông qua công tác tuyên truyền, Nhân dân đã giúp lực lượng 

Công an làm rõ được 2.208 vụ, xử lý 7.333 đối tượng các loại, đặt biệt Nhân dân 

đã trực tiếp tham gia truy bắt 13 vụ trộm, 01 vụ cướp, 06 vụ cướp giật và 22 vụ 

khác. Có 44 tập thể, 336 cá nhân được UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND các 

cấp khen thưởng đột xuất. 

2. Công tác xây dựng, củng cố, phát triển mô hình trong phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm 

thực hiện, phát huy tác dụng, góp phần cho công tác đấu tranh, phòng ngừa các 

loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, năm 2020 đối với cấp tỉnh (do Công an 

tỉnh làm Thường trực) đã xây dựng và ra mắt 04 mô hình: (1) Mô hình “Trang 

quản lý phản ánh thông tin về ANTT trên địa bàn tỉnh”; (2) Mô hình tặng “Móc 

khoá an ninh trật tự” (cho cán bộ và Nhân dân thành phố Long Xuyên); (3) Mô 

hình “Cấp cứu người bị tai nạn giao thông”; (4) Mô hình “02 An” (An ninh, trật 

tự - An sinh xã hội) trong tín đồ Phật giáo Hoà Hảo trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Bước đầu ra mắt các mô hình trên đã được Lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và 

đánh giá cao. 

3. Hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết được 

với các hoạt động và phong trào cách mạng khác tại địa phương, cơ sở như: 

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong 

trào cả nước thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và hoạt động an sinh xã 

hội.v.v. Đặc biệt, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thể hiện rõ 

nét hơn qua 02 đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid – 19 vừa qua. 

Nhân Hội nghị này, xin nhiệt liệt biểu dương những kết quả công tác mà các 

đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua và ghi nhận những thành tích của 

các tập thể, cá nhân là cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã tích cực tham 

gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được Bộ Công an, UBND 

tỉnh và Công an tỉnh khen thưởng trong đợt này.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế đã được nêu trong 

báo cáo tổng kết. Đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu, khắc phục trong 

thời gian tới. 
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II. Kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh năm 2021. 

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến 

phức tạp, khó lường; đặc biệt là đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác 

động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội; cạnh tranh chiến lược, đấu tranh và 

sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng gia tăng, gay gắt, trực diện, quyết 

liệt hơn, nhất là giữa Mỹ - Trung; tình hình tranh chấp trên Biển Đông, tình hình 

an ninh mạng, an ninh thông tin tiếp tục diễn biến rất phức tạp... đã tác động, ảnh 

hưởng đến an ninh, lợi ích của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.  

Trong nước và trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, 

nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đây là thời điểm các thế lực thù 

địch, phản động lợi dụng để tăng cường hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu, 

hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây rối ANTT. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội 

tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh hơn. 

Đặc biệt là tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, tìm ẩn nguy cơ lây 

lan dịch bệnh.  

Do đó, đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo 11 địa phương; thủ trưởng các ban 

ngành, đoàn thể các cấp quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm 

tra, chấn chỉnh kịp thời công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc ở đơn vị, địa phương mình. Các hoạt động phong trào phải hợp lòng dân, 

vừa sức dân, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp 

hơn, tự giác hơn vào việc giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, gắn với các cuộc 

vận động, các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  “Xóa đói, giảm nghèo”… 

nhằm tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội. 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới; để thực 

hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đề nghị các đơn vị, 

địa phương và cần tập trung làm tốt những công tác trọng tâm, sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của chính 

quyền đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

2. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, các quy định của ngành Công an về nhiệm vụ bảo đảm ANTT.  

3. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy 

ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác xây dựng, phát triển các mô hình tổ chức quần chúng làm 

nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở. 
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4. Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại, chuyển hóa địa bàn trọng 

điểm phức tạp về ANTT, TTATXH.  

5. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các khu, cụm công 

nghiệp; trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. 

6. Tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, tạo niềm tin để Nhân dân tích 

cực tham gia phong trào;  

7. Làm tốt công tác xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng 

cốt, công tác tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, công tác thi đua, khen thưởng trong 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh là cơ sở để các Sở, Ban ngành có liên 

quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công việc được giao. 

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phải báo cáo đề xuất, để UBND 

tỉnh có chỉ đạo xử lý kịp thời./.  

Nơi nhận:                                                                                TL. CHỦ TỊCH   

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG 
- CT và các PCT UBND tỉnh;                                                       
- BCHQS tỉnh; 

- Công an tỉnh;    

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;     

- Các Sở, ban ngành đoàn thể tỉnh;         

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Phòng NC, TH;                                                                                    
- Lưu HCTC.                                                                                           Nguyễn Bảo Trung                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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