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KẾ HOẠCH
Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 631/KH-SGDĐT ngày 09/4/2020 của Sở GD&ĐT
tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch Công tác xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, Phòng GD&ĐT ban hành kế hoạch triển
khai thực hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Các trường triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm chủ động phòng
ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự,
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung bám sát địa bàn cơ sở; huy động toàn
đơn vị và cán bộ công nhân viên, giáo viên và học sinh hưởng ứng với phương
châm xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đi vào chiều sâu
và thực chất.
3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn bảo vệ an ninh
Tổ quốc gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các phong trào thi đua
yêu nước khác do Đảng, Nhà nước, địa phương phát động, tạo động lực mạnh
mẽ thúc đẩy phong trào.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương
của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Trọng tâm là:
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 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”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của
Bộ Chính trị vế “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an
ninh trật tự trong tình hình mới”; Kết luận 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban
Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư
trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Kết luận số 45-KL/TW ngày
01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW
của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và
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khắc phục ùn tắc giao thông”; Chỉ thị 49-CT/TU ngày 26/02/2019 của BTV
Tỉnh ủy về tiếp tục 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”; Chương trình phối hợp
số 38-CTr/BDVTW-BCA ngày 15/6/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ
Công an về thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, Chỉ thị số 04/CTUBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư
23/2012/TTBCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã,
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về
ANTT”. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, kế hoạch
chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Bộ Công an: Chỉ thị
04/CT-BCA ngày 21/4/2014 về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền ANND, thế
trận ANND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chỉ thỉ số 03/CTBCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.
2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với
từng địa bàn, đối tượng nhằm phát huy quyền và nghĩa vụ công dân tham
gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đấu tranh phòng, chống tội phạm,
TNXH.
Các trường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức Hội
nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, triển khai
nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2020 gắn với tổ chức ký cam kết thực hiện tiêu
chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 100% các trường tổ chức đăng ký thực hiện
đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư 23/TT-BCA ngày
27/4/2012 của Bộ Công an. Chú trọng công tác củng cố, xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là đối với các đơn vị, các trường bị phân loại trung
bình, yếu trong năm 2019; đẩy mạnh công tác vận động cán bộ, viên chức,
người lao động, học sinh tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; thu
hồi, giao nộp vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống cháy, nổ, đảm bảo
TTANGT … gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong
trào cách mạng khác ở địa phương.
3. Chú trọng công tác thi đua – khen thưởng gắn với củng cố, xây
dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo
vệ ANTQ.
Đối với các trường thuộc phạm vi quản lý tiếp tục phối hợp với lực lượng
Công an để củng cố, duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình hiện có;
nghiên cứu xây dựng mới mô hình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo khen thưởng kịp thời, để động viên phong trào. Duy
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trì thông báo gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ trên các phương tiện thông tin đại chúng, để khích lệ động viên phong
trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và TNXH.
4. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban,
ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chính trị về thực hiện các
chương trình, kế hoạch trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an
ninh, trật tự.
Các trường chủ động rà soát, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương
trình, kế hoạch tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và học sinh
tham gia công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; thực
hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 679/QC-CATSGDĐT ngày 11/4/2017
giữa Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Bình Định về việc 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. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc trong nhà trường.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các chủ trương,
đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ
Công an về công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
trong nhà trường; trọng tâm là: Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 06/01/2013
của Chính phủ quy định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; Chỉ thị 07/CTBCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.
Hiệu trưởng các trường chủ động phối hợp với lực lượng Công an, tuyên
truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh thực hiện nghiêm
chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội
quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác
trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống các biểu hiện “tự chuyển
hóa”, “tự diễn biến”, tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí trong một bộ phận cán
bộ, công chức, viên chức; chủ động phòng ngừa làm thất bại âm mưu, thủ đoạn
hoạt động của các thế lực thù địch sử dụng các trang mạng xã hội để bôi nhọ,
kích động, vu cáo, xuyên tạc phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khắc phục
tình trạng sơ hở, mất cảnh giác; tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, khắc
phục tình trạng lộ, lọt thông tin mật của Đảng, nhà nước; bảo vệ tài sản trong cơ
quan, nhà trường.
Quan tâm xây dựng củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên
trách. Chú trọng công tác xây dựng, duy trì và củng cố các mô hình phòng, tự
quản, tự bảo vệ anh ninh, trật tự; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công
sở, kết hợp với phong trào xây dựng “cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn
hóa”; gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với
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các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị tại
đơn vị, phù hợp đặc thù ngành giáo dục.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào Kế hoạch này, yêu cầu các trường khẩn trương xây dựng
Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc năm 2020.
2. Các trường báo cáo định kỳ (lần 1 trước ngày 30/6, lần 2 trước ngày
10/12 hàng năm) kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT (đ/c Cả nhận) để tổng
hợp báo cáo Sở GD&ĐT và Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Phù Cát.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù
Cát năm 2020./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- UBND huyện Phù Cát (báo cáo);
- Công an huyện Phù Cát (phối hợp);
- Trưởng Phòng, các PTP phòng GD&ĐT;
- Các trường MG, MN, TH, THCS (thực hiện);
- Chuyên viên MN, TH, THCS;
- Lưu: VT, K.tra.
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