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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm xây dựng phong trào  

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 

 

Thực hiện Chương trình số 39/CTr-BCĐ, ngày 08/01/2021 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 (ANTQ) 2021. Ban chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc ban hành Chương 

trình Công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 

trên địa bàn huyện như sau: 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đảm 

bảo an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng 

tâm là: 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”; Nghị 

quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an 

ninh quốc gia”; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Ban Bí thư 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 01/CT-TTg, ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

“Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 

giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 

“Về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”; 

xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh vững chắc… 

2. Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức tổng kết, đánh giá 02 năm 

thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 08/5/2019 của UBND huyện thực 

hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

tình hình mới”… 

3. Chỉ đạo tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa 

diễn ra trên địa bàn; tổ chức các hoạt động kỷ niệm truyền thống Công an nhân dân 

gắn với “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, truyền thống Quân đội nhân dân gắn 

với “Ngày Quốc phòng toàn dân”, “Ngày Biên phòng toàn dân”… 
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II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

 1. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham 

gia đảm bảo ANTT 

 - Tập trung tuyên truyền âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống 

phá của các thế lực thù địch, nhất là việc xuyên tạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; tuyên truyền Luật cư trú, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật an ninh 

quốc gia, Luật an ninh mạng, Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, các quy định về xuất 

nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người 

nước ngoài, Ba văn kiện pháp lý trên biên giới Việt-Trung; xây dựng khối đại đoàn 

kết dân tộc, tôn giáo; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ và nhân dân 

không xuất cảnh trái phép; thu hồi, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ; đấu tranh phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, phòng cháy, 

chữa cháy; tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền về 

thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội… 

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng 

tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào 

toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Tổ 

quốc. 

 - Tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA-V28 của Bộ Công an về 

xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn 

với Tiêu chí 19, điểm 19.2 về “Xây dựng xã đạt chuẩn về an ninh trật tự xã hội và 

đảm bảo bình yên” trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đảm 

bảo ANTT, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với phát triển kinh tế xã 

hội, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. 

 1.1 Đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các xã, thị trấn 

 - Ban chỉ đạo 138 các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, 

chính quyền ban hành Nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng kế 

hoạch triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hướng dẫn đổi mới nội dung, 

hình thức, biện pháp phát động phong trào, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật gắn với hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng về cơ sở. Tập 

trung chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn 

phức tạp về ANTT, tuyến biên giới, trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. 

 - Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân nâng cao cảnh giác, 

tích cực đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản 

động lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền phát triển 

đạo trái pháp luật; ngăn chặn sự tác động, thâm nhập của các tà đạo, đạo lạ, hoạt 

động mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, tán phát, tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại; 

tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lãnh thổ quốc gia; vận động, 
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phát huy vai trò người có uy tín tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức hòa 

giải, giải quyết có hiệu quả các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội 

bộ nhân dân; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm; 

xây dựng các mô hình liên kết, phối hợp, tự quản về ANTT gắn với thực hiện tốt 

quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

 - Vận động nhân dân tham gia chương trình quốc gia phòng, chống tội 

phạm, phòng chống mua bán người; hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm, phòng, chống ma túy; tích cực tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm 

pháp luật, bài trừ tệ nạn xã hội; vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; cảm hóa, 

giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, vi phạm pháp luật ở cơ sở, người chấp hành xong 

án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế thấp nhất tỉ lệ tái phạm; rà soát, lập hồ 

sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, giáo dục tại xã, thị trấn. 

Vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ, các hành vi sai phạm về pháo; tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy… 

 - Rà soát, lựa chọn xã Bảo Lâm tổ chức phát động phong trào tập trung, huy 

động lực lượng, biện pháp, phương tiện xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững 

mạnh; tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải quyết các vụ việc liên quan ANTT, các 

vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; vận động người nghiện ma túy tự 

giác cai nghiện. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ đã phát động tại xã Thanh Lòa năm 2020. 

- Duy trì hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về 

trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn đã chuyển hóa thành công trong giai đoạn 

2018 - 2020 (các xã Hợp Thành, Thụy Hùng, thị trấn Đồng Đăng).  

1.2. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường 

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 

15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo 

ANTT trong tình hình mới”.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy Đảng, lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ 

đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh về công tác đảm bảo ANTT 

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị 

nội bộ, bí mật Nhà nước, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng; triển 

khai thực hiện công tác phòng chống khủng bố; xây dựng đội xung kích phòng 

cháy, chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy 

định…Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 

luật, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong 

đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT. 
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 - Xây dựng, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Bảo vệ cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường. 

 - Rà soát, lựa chọn trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Cao Lộc tổ 

chức phát động phong trào tập trung, tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải 

quyết các vụ việc liên quan ANTT, giáo dục quản lý các diện đối tượng, thanh 

thiếu niên hư. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ đã phát động tại trường THPT Ba Sơn năm 2020  . 

 2. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản về ANTT, điển hình 

tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ 

 - Tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA-V28, ngày 27/4/2012 của 

Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự” gắn với Tiêu chí số 19, mục 19.2 về “Xã đạt chuẩn an toàn về 

an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. 

 - Quan tâm duy trì hoạt động, nhân rộng các mô hình liên kết, phối hợp, tự 

quản về ANTT đã có đảm bảo chất lượng, hiệu quả tạo sức lan tỏa trong phong 

trào. Tập trung xây dựng mới mô hình liên kết, phối hợp, tự phòng, tự quản, tự 

bảo vệ về ANTT. Tại xã, thị trấn tập trung xây dựng mô hình “Hội hiếu tự quản 

về ANTT”, “Chi hội Cựu chiến binh tự quản về ANTT”, “Nhà nghỉ, nhà trọ tự 

quản về ANTT”, “Đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh”…Trong cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường tập trung xây dựng mô hình “Cán bộ, công nhân viên chức tự 

quản về ANTT”, “Học sinh, sinh viên tự quản về ANTT”, “Cổng trường an toàn 

về ANTT”…Lựa chọn xây dựng 02 mô hình tự quản về ANTT tại xã, thị trấn và 

01 mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nhân rộng 01 mô hình đã 

thực hiện có hiệu quả. Các xã, thị trấn tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các mô 

hình đã xây dựng trên địa bàn; tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm, khắc 

phục hạn chế, thiếu sót.  

 3. Công tác phối hợp 

 - Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với Ban Chỉ huy quân sự 

huyện, các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn theo Nghị định số 03/2019/NĐ-

CP, ngày 05/9/2019 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo 

TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. 

- Xây dựng Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp 

giữa Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên với Công an 

huyện về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai 

đoạn 2020-2023; lựa chọn địa bàn, lĩnh vực tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật; duy trì có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói 

giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân 

cư… 
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- Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, các ban ngành, đoàn thể trong công 

tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện có hiệu quả các quy 

chế, kế hoạch giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ 

chức chính trị- xã hội về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp trong đấu 

tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân 

tham gia bảo vệ an toàn các công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc 

gia, an toàn về tài sản, trong các lĩnh vực: Ngân hàng, Kho bạc, Y tế, Giáo dục, 

Bưu điện, Điện lực, Viễn thông, Đường sắt… 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc công tác phối hợp hoạt 

động giữa lực lượng Công an xã với lực lượng Dân quân tự vệ, Kiểm lâm về đảm 

bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy rừng theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP 

ngày 30/6/2020 của Chính phủ. 

 4. Xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các 

tổ chức quần chúng tự quản về ANTT ở cơ sở 

 - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; Đề án của UBND tỉnh về tăng cường Công an chính quy 

đảm nhiệm chức danh Công an xã, Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 

của lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự 

trong tình hình mới” giai đoạn 2016 - 2021. Quan tâm củng cố, kiện toàn về tổ 

chức, đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật; đầu tư 

kinh phí, trang bị phương tiện làm việc và chế độ chính sách phù hợp…  

 - Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt 

động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở như: Tổ an ninh 

nhân dân, tổ tự quản, tổ hòa giải… 

 5. Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, công tác sơ kết, tổng kết, 

thi đua khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

 - Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 100/KH-BCA-V28 ngày 

11/4/2016 của Bộ Công an về truyền thông và phát triển phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong Công an nhân dân gắn với phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của 

Công an tỉnh; lựa chọn tổ chức “điểm” “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với 

các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân trên địa 

bàn như “Ngày Biên phòng toàn dân”, “Ngày Quốc phòng toàn dân”…Việc tổ 

chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cần tiến hành theo hướng xã hội hóa, thu 

hút các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở huy 

động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 
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 - Quan tâm làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng các tập 

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

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; rà soát các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn, lập hồ sơ đề nghị Công an tỉnh và các cấp khen thưởng, tặng kỷ niệm 

chương để khích lệ phong trào. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Công an huyện 

- Giúp Ban chỉ đạo 138 huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các 

đơn vị thành viên, Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp 

thực hiện tốt chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

năm 2021 và tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề công tác. Tổ chức sơ kết 05 

năm thực hiện Kế hoạch số 100/KH-BCA-V28 ngày 11/4/2016 của Bộ Công an về 

truyền thông và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” trong Công an nhân dân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030.  Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Tiêu chí số 19, 

mục 19.2 về “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình 

yên” trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

- Chủ trì, tham mưu Ban chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo các thành viên phối hợp 

với UBND các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Bảo Lâm và trường Phổ thông dân tộc 

nội trú huyện Cao Lộc. Đối với địa bàn không mở cuộc vận động tập trung, cần 

lồng ghép với các phong trào khác, xác định rõ nội dung tuyên truyền, vận động.  

- Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu, giải quyết tốt các vụ mâu 

thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, góp phần đảm bảo an ninh nông thôn; hướng dẫn, 

kiểm tra đôn đốc, xây dựng mới và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT ở xã, 

thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án "Xây dựng xã, thị trấn không có tệ 

nạn ma túy"; tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma 

túy, tham gia phát hiện, tố giác việc trồng cây có chứa chất ma túy; rà soát người 

nghiện, tổ chức các hình thức cai nghiện ma túy, tổ chức các biện pháp quản lý, 

giáo dục sau cai nghiện; mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét, xóa các tụ điểm 

bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

- Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; 

chương trình hành động phòng, chống và kiểm soát ma tuý, buôn lậu và gian lận 

thương mại; phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và tội phạm lứa tuổi vị thành 

niên; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tập trung thực hiện tốt đề án quản lý, 

giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; tăng cường rà soát, lập hồ sơ đưa các 
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đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, giáo dục tại xã, thị trấn theo 

Nghị định 111/2013/NĐ-CP và Nghị định 56/2016/NĐ-CP. 

- Rà soát, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tổ chức huấn luyện, bồi 

dưỡng nghiệp vụ đối với lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, 

kiểm tra, hướng dẫn đối với hoạt động của lực lượng Công an xã.  

- Phối hợp với Phòng Nội vụ đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Phối hợp với Công an huyện tiếp tục duy trì thực hiện tốt Chương trình phối 

hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân xây 

dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; tổ chức vận động nhân dân tham gia phòng, 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động phối hợp với các ban ngành, cơ quan, 

đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tập trung vận động, phát huy hiệu quả vai 

trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong các phong trào cách 

mạng tại địa phương, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng, 

nhân rộng mô hình tự quản về ANTT phù hợp với điều kiện, đặc thù từng địa 

phương, đơn vị. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các Đồn Biên phòng 

- Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-

CP, ngày 05/9/2019 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo 

TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. 

- Phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên 

truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống, tố giác tội 

phạm, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ đường biên mốc giới.  

- Đồn Biên phòng Bảo Lâm chủ trì, tham mưu Ban chỉ đạo 138 xã Bảo Lâm 

chỉ đạo các thành viên phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ trên địa bàn xã . 

4. Phòng Giáo dục và đào tạo 

Phối hợp với Công an huyện thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT 

- BCA- BGDĐT, ngày 28/8/2015 giữa Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Công an về 

"Hướng dẫn, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong 

ngành giáo dục". 

5. Hội Cựu chiến binh huyện 

Phối hợp với Công an huyện duy trì thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 

04/CTr-BCA-CCB giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh về “Thực 



8 

 

hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay”. 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng mô hình tự quản về ANTT 

tại các chi hội Cựu chiến binh cơ sở. 

 6. Liên đoàn Lao động huyện 

 Phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác 

đảm bảo ANTT được kí kết giữa tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an. 

 7. Huyện đoàn Cao Lộc 

  Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc lực lượng đoàn viên, thanh niên 

tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Phối hợp với Công an huyện trong công tác 

tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên chấp hành chủ trương chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia 

đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. 

 8. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 

  Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội phụ nữ tham gia thực 

hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt 

Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT, ngày 08/5/2002 giữa Bộ Công an với 

Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Quản lý giáo dục con em trong 

gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. 

 9. Hội Nông dân huyện, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện 

  Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Hội viên cơ sở tham gia phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với Công an huyện thực 

hiện tốt Chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2017 - 2021 giữa Bộ Công 

an với Hội Nông dân Việt Nam. Hội người cao tuổi phối hợp với Công an huyện 

duy trì thực hiện tốt các Chương trình phối hợp hành động giữa Hội người cao 

tuổi và lực lượng Công an. 

 10. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Phối hợp với Công an huyện thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch giữa Công 

an và Tài chính về "Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh và an 

toàn tiền, tài sản trong hệ thống kho bạc Nhà nước"; phối hợp với Phòng Nội vụ 

huyện nghiên cứu cân đối ngân sách, tham mưu xây dựng mới trụ sở hoặc tu sửa, cải 

tạo công trình không còn sử dụng làm trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn. 

 11. Phòng Nội vụ huyện 

 Phối hợp với Công an huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức 

củng cố các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở; lựa chọn địa bàn vùng tôn 

giáo để phát động phong trào làm tốt công tác tranh thủ chức sắc, tôn giáo. 
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 Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và quan tâm thực hiện tốt công tác thi 

đua khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

 12. Phòng Tư pháp huyện 

 Tham mưu Ban chỉ đạo 138 huyện xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật phù hợp từng lĩnh vực, chuyên đề, địa bàn; phối hợp với 

các thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức các Hội nghị quán triệt, phổ biến 

pháp luật cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn, hỗ trợ, tư 

vấn pháp lý cho nhân dân trên địa bàn.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2021, yêu cầu các đơn vị thành viên, Ban Chỉ đạo 138 xã, thị trấn xây 

dựng Chương trình công tác năm 2021, nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ 06 

tháng (trước 05/5), 01 năm (trước 05/11) báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi 

về Ban Chỉ đạo 138 huyện (qua Công an huyện - Cơ quan thường trực) để tổng 

hợp báo cáo Ban chỉ đạo 138 tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ 138 tỉnh; 
- Công an tỉnh; 

- Phòng PV05-CAT;                    Báo cáo 
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Các thành viên BCĐ 138 huyện;   
- BCĐ 138 các xã, thị trấn;  

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn; Thực hiện 
- Trường PTDTNT huyện;  

- Lưu: CQTT (CAH). 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Anh 
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