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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

 

               Sơn la, ngày     tháng 02 năm 2022 

                                    
KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác xây dựng phong trào 
 toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số: 23/KH – SLĐTBXH ngày 14/2/2022 của Sở Lao 
động – TBXH, Kế hoạch  thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ An ninh tổ quốc năm 2022. Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh 
nhân tâm thần xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc năm 2022 với những nội dung sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội và Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT, góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy đảng, Thủ trưởng cơ quan, của 
viên chức, người lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

từng bước xây dựng, nâng cao chất lượng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn 
về an ninh trật tự, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn toàn 

tỉnh ngày càng vững chắc. 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, ban giám đốc Trung tâm đối 
với công tác bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản của cơ quan, giữ gìn trật tự an toàn 

xã hội. 

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cơ quan với việc thực hiện chương trình, 

kế hoạch công tác và các chương trình hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, 
Đoàn thanh niên. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, chính 

quyền cơ sở trên địa bàn đơn vị đóng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự.  

    II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1.Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của 
Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác đảm bảo 

ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể viên chức  và người 
lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về 
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan, đơn vị gắn với phòng, 
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chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19" và mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an  

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng tham 
gia bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho viên chức, người lao  động 
trong đơn vị hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc, về nghĩa vụ và quyền lợi, trách nhiệm đối với công tác giữ 
gìn an ninh trật tự. Giúp viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về âm 

mưu hoạt động của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược "Diễn biến hoà 
bình", nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

đẩy lùi các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"…  

Tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế đặc biệt là các 
nội quy, quy chế liên quan đến: Công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, 

bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý tài sản và phương tiện, vật tư thiết bị, phòng 
chống cháy nổ,... để bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Tuyên truyền phổ biến những nội dung cụ thể về công tác đảm bảo an 
ninh trật tự mà viên chức, người lao động cần thực hiện như: Việc chấp hành nội 
quy, quy định của cơ quan; việc chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng… Công tác bảo vệ tài sản 
công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản của đơn vị. Công 

tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ, công 
tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn cháy nổ...  

Tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm giữ vững các 

danh hiệu như: "đơn vị văn hoá", "đơn vị không có ma tuý", đơn vị đạt tiêu 
chuẩn "an toàn về an ninh trật tự"… 

3. Công tác phối hợp trong xây dựng, thực hiện phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ và công tác dân vận 

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế 
hoạch, quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công 
an tỉnh… Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, công tác kiểm tra theo hướng dẫn 

của Công an tỉnh; tham gia các chương trình, hội nghị tập huấn về xây dựng 
phong trào bảo vệ ANTQ theo quy định.  

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội quy bảo vệ cơ quan, đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Củng cố, kiện 
toàn lực lượng dân quân tự vệ và bảo vệ chuyên trách, thường xuyên phối kết 

hợp chặt chẽ trong việc bảo vệ an ninh trật tự an toàn trong đơn vị. 

 Trang bị dụng cụ, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng bảo vệ, phòng chống 
cháy nổ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Xây dựng và triển khai thực hiện công 

tác dân vận, dân chủ năm 2022 theo quy định. 

4. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phong  trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng cơ 

quan đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”  
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Nâng cao chất lượng các tin, bài về công tác đảm bảo ANTT và phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 

xây dựng gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ ANTT để truyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 

gắn với kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiếp tục 
phổ biến nội dung quy định của Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của 

Bộ Công an “Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 
nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự” đến toàn thể viên 

chức và người lao động  để thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất 
lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung, tiêu chí về công tác an ninh trật tự trong 

đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao phòng Hành chính – Tổng hợp: Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên 
môn, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra; định kỳ 

báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động – TBXH và Công an tỉnh theo quy 
định (Báo cáo 6 tháng trước ngày 05/6, Báo cáo năm trước ngày 05/12). 

  Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
năm 2022 của Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần. Đề 
nghị các phòng chuyên môn, viên chức và người lao động trong đơn vị nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Phòng PA03; PV05 CA Tỉnh; 
- Sở LĐ-TBXH; 
- Lãnh đạo TT; 
- Các phòng chuyên môn thuộc TT; 
- Trang thông tin điện tử của TT; 
- Lưu: VT, (Hảo01b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Văn Vịnh 
 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2022-02-14T15:10:06+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Trịnh Văn Vịnh<vinhtv.bntt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2022-02-14T15:23:58+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN TỈNH<ttdtndphcn@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2022-02-14T15:24:24+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN TỈNH<ttdtndphcn@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2022-02-14T15:24:41+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN TỈNH<ttdtndphcn@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




