UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 484 /SGDĐT-GPPT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 3 năm 2020

V/v đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 406/CAT-PA03 ngày 16 tháng 3 năm 2020 của
Công an tỉnh về phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020. Để
góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; góp phần vào sự thành công
của các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời gian tới, đồng thời
chung sức cùng với các lực lượng ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19 đang
diễn ra. Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu
quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh
và Công an tỉnh về bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, trọng tâm là: Kế hoạch số
177-KH/TU ngày 16/9/2019 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Kết luận số 44KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh 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 ANTQ trong tình hình mới; Nghị quyết số 28NQ/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”.
2. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh chấp
hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ
biến nâng cao nhận thức về các chính sách, pháp luật mới như: Luật An ninh
mạng, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015…; các văn bản
luật sắp có hiệu lực thi hành, như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Xuất nhập
cảnh của công dân Việt Nam…; phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên, học sinh
không vi phạm pháp luật phải xử lý trách nhiệm hình sự, hạn chế đến mức thấp
nhất các hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý bằng biện pháp hành chính; đẩy
mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh
trong phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt không để cán bộ, giáo viên, học sinh
đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, thiếu chính xác về dịch Covid-19
gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.
3. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách
mạng cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lợi dụng
Internet và các trang mạng xã hội để bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc, kích động, phá

hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không để chúng lợi dụng các vấn đề dân
chủ, tôn giáo, dân tộc, dịch bệnh, môi trường… để kích động, lôi kéo tập hợp
quần chúng tham gia khiếu kiện đông người, biểu tình, bạo loạn gây mất
ANTT.
4. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ của nhà trường.
Phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và đấu tranh kịp thời để loại trừ
những yếu tố có thể gây mất ổn định ANTT, mất đoàn kết nội bộ; Thường
xuyên tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối
sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm nâng cao khả năng đề kháng trước
các tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự xâm nhập của các tai, tệ nạn xã
hội xâm nhập vào đơn vị; các hoạt động móc nối, thâm nhập, cài cắm phá hoại,
chuyển hóa nội bộ của các thế lực thù địch. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc
các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng quy chế bảo vệ bí mật nhà
nước, danh mục bí mật nhà nước của đơn vị. Chú ý bảo đảm an toàn thông tin
nội bộ khi sử dụng máy tính kết nối mạng Internet, kiểm duyệt thông tin khi
đăng tải trên các trang thông tin điện tử.
6. Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, học sinh tích
cực tham gia hưởng ứng, thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm
ma túy, mại dâm, mua bán người…; các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, thu hồi
vũ khí, vật liệu nổ; phòng chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông,
trật tự công cộng; khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia tố
giác và đấu tranh phòng, chống tội phạm.
7. Quan tâm xây dựng củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, chú trọng tuyển
chọn lực lượng bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng theo đúng quy định;
thực hiện tốt các chính sách, bảo đảm phương tiện, cơ sở vật chất để lực lượng
bảo vệ có đủ điều kiện bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, đấu
tranh phòng, chống tội phạm và xử lý các tình huống liên quan đến ANTT ngay
tại cơ sở. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định về xây dựng
nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; xây dựng và nhân rộng các mô
hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của đơn vị.
Yêu cầu các đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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