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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm xây dựng Phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

  

 Thực hiện Chương trình số 11/CTr-BCĐ ngày 13/01/2022 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. Ban Chỉ đạo 138 huyện xây dựng chương trình công tác 

với những nội dung như sau: 

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

- 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, Công an tỉnh 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. 

- 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, trọng tâm là 

triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thành phần số 10 trong danh mục các Đề án 

thành phần triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW và Đề án số 06-ĐA/ĐUCATW 

ban hành kèm theo Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng ủy 

Công an Trung ương về “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với 

thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”. 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tiếp tục triển khai xây dựng “Xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ”. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

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

bảo vệ ANTQ từ huyện đến cơ sở, trong đó lưu ý các tuyến, địa bàn, lĩnh vực 

trọng điểm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới 

 - Ban Chỉ đạo 138 các cấp phải quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cơ sở chú ý 

đặc điểm các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, nhất là tại các địa bàn chiến lược, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, khu kinh tế, khu đô thị, 

cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; chủ động làm tốt công tác tranh thủ, phát 

huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, 

người có ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng tham gia bảo vệ ANTT. Từ đó 

có kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, giải quyết sớm, kịp thời, hiệu quả các vụ việc 
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phức tạp về ANTT, tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát 

sinh tội phạm và hình thành “điểm nóng” về ANTT. 

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

dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, 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, cán bộ, 

công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong tham gia bảo vệ an 

ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, thông tin. 

 + Phối hợp tổ chức xây dựng môi trường an ninh, an toàn trong cơ quan, 

doanh nghiệp; ứng dụng, phát huy hiệu quả khoa học kĩ thuật trong tuyên truyền, 

vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây 

dựng thế trận an ninh Nhân dân trên không gian mạng. 

 + Tổ chức tuyên truyền, vận động, huy động đông đảo Nhân dân 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. Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân 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 

cộng đồng dân cư, địa bàn giáp ranh, công tác vận động nhân dân tham gia thu hồi, 

giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý, giáo dục đối tượng 

tại địa bàn cơ sở.   

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

và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, đặc biệt là tại các khu đô thị, khu dân cư, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện.  

 + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động 

Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông và tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra 

kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tập trung 

thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân 

dẫn đến ùn tắc giao thông tai nạn giao thông. 

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

tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

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

giác của Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 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 an ninh Tổ quốc 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 



 

 

 

3 

hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo 

đúng tôn chỉ, mục đích  đề ra đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng, tránh 

hình thức. 

 3. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt tham 

gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; triển khai thực hiện công tác Công an thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

 - Công an huyện chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan 

tâm thực hiện chế độ chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách được sử 

dụng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Củng cố bộ máy tổ chức, tham mưu 

tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. 

 - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2021-2025; chú trọng Chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả 

thực hiện tiêu chí quốc phòng, an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới. Theo dõi, hướng dẫn công tác chuyển hóa xã, thị trấn 

trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.  

 4. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an huyện với Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác dân vận của 

lực lượng Công an nhân dân 

 - Công an huyện là đơn vị thường trực phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh 

quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng gắn với các phong trào cách mạng khác của Đảng, ban, 

ngành, đoàn thể địa phương phát động. Đẩy mạnh phối hợp trong xây dựng, duy trì 

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

tại địa bàn nơi đóng trụ sở, vùng đặc biệt khó khăn. 

 - Các cơ quan đơn vị cần tích cực thi đua xây dựng, thực hiện các mô hình 

Dân vận khéo theo Quyết định số 593-QĐ/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh 

Lạng Sơn, trong đó Công an huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2026, gắn với thực hiện 

tốt các cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, 

nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 

Sáu điều Bác Hồ dạy”, tăng cường xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với 

Nhân dân đặc biệt là lực lượng Công an cấp xã. Nắm tình hình từ xa, từ sớm, chủ 

động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vụ việc phát sinh, 

phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở. 
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 - Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-

CTr/ĐUCA-V28 ngày 14/8/2013 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện 

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

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

vận trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023; tổng kết 10 năm thực hiện Chương 

trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình 

mới” giai đoạn 2013-2023.  

 5. 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 an ninh Tổ quốc và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 

 - Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 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 “nóng” 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 

suất sắc trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

 - Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2023), ngày hội 

Quốc phòng toàn dân (22/12/2023) với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, tạo 

điểm nhấn, có sức lan tỏa sâu, rộng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia tại cơ sở.  

 6. Xây dựng lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận của Công an huyện, Ban 

Chỉ huy quân sự huyện thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 

tình hình mới 

 - Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết các chuyên đề, hoàn 

thiện hệ thống lý luận trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân 

vững chắc, biên soạn tài liệu, chương trình, bồi dưỡng chuyên đề công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận trong Công an nhân 

dân. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện thường xuyên 

sơ kết, tổng kết các mô hình, các địa bàn để tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân 

dân huyện và Ban Chỉ đạo 138 huyện có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo sát 

hợp tình hình thực tế, có hiệu quả tốt hơn. 

 - Củng cố lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc 

tại các đơn vị đảm bảo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận trong lực lượng chuyên trách xây dựng 

phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhất là lực lượng Công an cấp xã.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các Phòng, Ban, Ngành và thành viên BCĐ 138 huyện căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành 

(đây là một trong những tiêu chí bắt buộc liên quan đến công tác chấm điểm theo 

Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an). 

 2. Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa bàn 

thôn, khu phố, xác định tính chất để tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật; phát động phong trào bảo vệ ANTQ. Báo cáo Kết quả thực hiện 6 tháng 

(trước 01/6) và 01 năm (trước 01/12) về Ban Chỉ đạo 138 huyện (qua Công an 

huyện Chi Lăng) để tổng hợp, báo cáo. 

 3. Công an huyện chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tổng hợp kết quả, báo cáo BCĐ 138 

tỉnh, Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ 138 tỉnh;   

- Phòng PV05-CAT;                                    

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  

- Các thành viên BCĐ 138 huyện;                 

- UBND, BCĐ 138 các xã, thị trấn;    

- CA các xã, thị trấn;      

- Lưu: VT, CAH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Nông Trường 
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