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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 13 tháng 11 năm 2020

CHỈ THỊ
Về tiếp tục “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”, giai đoạn 2020 - 2025
Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số: 07/CT-BCA-V28 ngày
15/8/2014 của Bộ Công an và Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Lào Cai về “Đẩy mạnh công tác xây dựng 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”, giai đoạn 2015 2020; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói
chung và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng đã có bước phát
triển; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng
viên, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp
nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự được nâng lên; phát huy sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác giữ gìn an
ninh, trật tự. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong các cơ quan,
doanh nghiệp, nhà trường được giữ vững, ổn định, tạo thế trận an ninh nhân dân
vững chắc, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở một số cơ quan, đơn vị, nhà
trường có lúc, có nơi còn chưa được coi trọng; một bộ phận cán bộ, công nhân,
viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên mất cảnh giác trước âm mưu, thủ
đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; một số cơ quan, đơn
vị còn chủ quan, lơ là để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là tình trạng trộm cắp
tài sản, hủy hoại tài sản... gây dư luận xấu trong Nhân dân; công tác bảo vệ bí mật
nhà nước, bí mật nội bộ còn bộc lộ sơ hở, để lộ, lọt thông tin; nguy cơ mất an toàn
về an ninh, trật tự còn tiềm ẩn ở một số doanh nghiệp, trường học...
Nguyên nhân chủ yếu do cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng một số cơ quan,
đơn vị chưa thực sự quan tâm tới công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc; vai trò của lực lượng nòng cốt, nhất là lực lượng bảo vệ cơ quan,
doanh nghiệp, nhà trường chưa thực sự được phát huy; sự phối hợp công tác giữa
các lực lượng chưa chặt chẽ; biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc chưa thường xuyên đổi mới bảo đảm thiết thực, hiệu quả; các điều
kiện bảo đảm cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Để tiếp tục 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
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tự trong tình hình mới; thực hiện Kế hoạch số 250/KH-BCA-V205 ngày
15/6/2020 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCAV28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng 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” giai
đoạn 2020 – 2025; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an, tỉnh Lào Cai về công tác bảo đảm an ninh,
trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao nhận thức cho cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân
dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xác định rõ công tác xây dựng phong trào bảo vệ
an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường là trách nhiệm của mỗi
cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người
đứng đầu; trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu,
hướng dẫn thực hiện.
2. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức rà soát, đánh
giá thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị
mình, qua đó tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm từng cơ quan,
đơn vị; có cơ chế quy định cụ thể, xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực
hiện của các lực lượng; tập trung thực hiện tiêu chuẩn “cơ quan, doanh nghiệp,
nhà trường an toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày
27/4/2012 của Bộ Công an kết hợp với thực hiện có hiệu quả Quyết định số
521/QĐ-TTg ngày 13/6/20205 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chú trọng làm tốt công tác xây dựng mô hình, điển hình
tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; gắn kết nội dung xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với chương trình, kế hoạch công tác trọng
tâm của cơ quan, đơn vị hằng năm.
3. Cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
phối hợp tổ chức vận động Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, nội quy,
quy chế của cơ quan, đơn vị; không tham gia biểu tình, đình công, lãn công trái
pháp luật, ngăn chặn hành vi quá khích, không để xảy ra gây rối an ninh, trật tự
trong mọi tình huống; tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhất là
khu công nghiệp, cụm công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng lao động
người nước ngoài; nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống các biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt
động của các thế lực thù địch lợi dụng các trang mạng xã hội vu cáo, xuyên tạc,
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kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cài cắm, móc nối, tác động
vào nội bộ, gắn với tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà
nước, không để xảy ra lộ, lọt, mất cắp thông tin; vận động cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tích cực phát hiện, đấu
tranh tố giác tội phạm, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị.
4. Lực lượng Công an làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các
cấp, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quan tâm xây dựng, củng cố
lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách đủ về số lượng, nâng cao năng
lực hoạt động; chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, phát huy vai
trò của các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng “tự
phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải”, nhất là các mô hình liên kết giữa cơ
quan, doanh nghiệp, nhà trường với địa bàn giáp ranh và chính quyền địa phương.
Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 06/2013/NĐ - CP ngày 09/01/2013 của Chính
phủ và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an về “Bảo
vệ cơ quan, doanh nghiệp”; thường xuyên hướng dẫn hoạt động, tổ chức huấn
luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ, các tổ
chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh
nghiệp, nhà trường; bồi dưỡng kiến thức về an ninh, trật tự và xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể
trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.
Hằng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác xây dựng phong trào bảo
vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo chuyên đề, nhằm
đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và
rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp
thực hiện trong thời gian tiếp theo. Định kỳ tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết các
quy chế, kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự giữa Công an với các sở, ban,
ngành, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các mô hình, điển hình tiên tiến trong
phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn thẩm định trình cấp có thẩm quyền
quyết định công nhận tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” theo quy định; kịp
thời đề xuất, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc. Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây
dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh có kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết
quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan,
doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh.
5. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh rà soát không đề
nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá
nhân (người đứng đầu) cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không đạt tiêu chuẩn
“an toàn về an ninh, trật tự” hằng năm.
6. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai thường xuyên tổ chức đưa
tin, bài về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.
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7. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; người đứng đầu các cơ quan, doanh
nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh có kế hoạch chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ
thị này; định kỳ 06 tháng, 01 năm, tổng kết giai đoạn báo cáo kết quả về Ủy ban
nhân dân tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an
tỉnh) để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây
dựng Kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị
này./.
Nơi nhận:
KT.CHỦ TỊCH
- Cục V05 - Bộ Công an;
PHÓ CHỦ TỊCH
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh,
- Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Lãnh đạo VP;
- Ban BT Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH2, NC1.
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