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CHỈ THỊ
Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến rất 
phức tạp, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ... do vậy yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối 
với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) rất nặng nề. Song được sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, vai trò tham mưu, nòng 
cốt của lực lượng Công an, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng 
ứng thực hiện của nhân dân, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững 
ổn định, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) 
tiếp tục được duy trì, phát triển theo chiều sâu và bền vững, có nhiều đổi mới, dịch 
bệnh Covid - 19 được kiểm soát,... góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số 
đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện phát triển chưa đồng đều; sự phối hợp giữa 
các ngành, đoàn thể với lực lượng Công an các cấp trong công tác bảo đảm ANTT, 
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa chủ động và thường xuyên, 
nhiều mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” ở cơ sở hoạt động còn 
hình thức; chất lượng công tác và chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã 
bán chuyên trách, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp còn hạn chế...

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức 
tạp, khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động sẽ gia tăng các hoạt động chống 
phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn phức tạp hơn. Tình hình 
dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước, địa phương. Trên địa bàn huyện, việc thu hồi đất giải 
phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội tiềm ẩn 
mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Tình hình trật tự, an toàn xã hội còn 
tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; một số loại tội phạm có xu hướng tăng trong và sau 
dịch Covid - 19, mức độ nghiêm trọng hơn...; tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, 
cháy, nổ, ô nhiễm môi trường... vẫn đang là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm 
phải tập trung giải quyết.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo đảm 
ANTT, xây dựng lực lượng Công an năm 2022 và thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện chỉ thị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ban, ngành, cơ quan, 
doanh nghiệp trên địa bàn và đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 



hội các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của 
Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-
CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ động “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid - 19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính 
phủ, giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra 
đột xuất, bất ngờ, nhất là trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của 
đất nước, địa phương. Trước mắt, tăng cường công tác năm tình hình nhân dân, 
phát động phong trào toàn dân tham gia bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tạo khí thế cho phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ ngay từ những tháng đầu năm.

2. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận 
động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nội dung dễ hiểu, 
dễ nhớ, dễ thực hiện, khơi dậy vai trò, sức mạnh đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân nâng 
cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển 
hóa” trong nội bộ, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo 
đảm ANTT; phòng, chống dịch bệnh Covid - 19...

3. Tiếp tục tập trung tham mưu, thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng làng 
an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” giai đoạn 
2021 - 2025. Củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự 
bảo vệ ANTT” tại cơ sở, đặc biệt là duy trì, phát triển các mô hình đã được Bộ 
Công an, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận; xây dựng mô hình tại các Khu, Cụm công 
nghiệp tập trung, địa bàn phức tạp về ANTT, về nội bộ nhân dân, các cơ quan, 
doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng các mô hình 
quần chúng tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hoà 
nhập cộng đồng; mô hình đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự, an toàn 
giao thông, trật tự công cộng... Duy trì xây dựng và nhân rộng mô hình, tạo bước 
đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là: 
“Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Công an xã điển hình, kiểu 
mẫu về ANTT”, dự kiến từ tháng 6 đến tháng 10/2022 tổ chức sơ kết, rút kinh 
nghiệm và tiến hành nhân rộng, nhằm xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, 
an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

4. Quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm “Ngày hội toàn dân 
bảo vệ ANTQ” (19/8/2022). Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và phong trào 
thi đua “Dân vận khéo”; Chương trình phối hợp hành động số 09/CTrBCA-MTTQ 



giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 
trong tình hình mới”; các nghị quyết liên tịch giữa ngành Công an với các ngành, 
đoàn thể trong công tác bảo đảm ANTT, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTO với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể, địa 
phương, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”...

5. Kiện toàn, củng cố hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền từ huyện 
đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng lực lượng Công an các 
cấp trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục quan tâm đến chế độ, chính sách, hoạt động 
của lực lượng Công an xã (chính quy và bán chuyên trách), Bảo vệ cơ quan, doanh 
nghiệp thực sự là nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Tập trung nguồn lực thực hiện Đề án “Xây dựng 
trụ sở làm việc cho lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 
2025”.

6. Ban Chỉ đạo 138 các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
đốc, hướng dẫn và tổ chức tổng kết chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ 
ANTQ; kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
để động viên thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững. Đảm 
bảo kinh phí phục vụ tốt cho công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 
trên địa bàn tỉnh

Giao Công an huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, 
UBND các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này và tham mưu, đề 
xuất những biện pháp cần tập trung chỉ đạo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, CAH.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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