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                Kính gửi: 

- Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở; 

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-

UBND ngày 23/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Quyết 

định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hướng đến kỷ niệm 75 năm “Ngày truyền 

thống Công an nhân dân Việt Nam” (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm “Ngày 

hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2020);  

Thực hiện Công văn số 2579/UBND-NCKSTTHC ngày 13/7/2020 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 

2020; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra 

Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và Hiệu trưởng các 

trường THPT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

I. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN TỚI NGÀY HỘI TOÀN 

DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI ĐƠN VỊ 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động và học sinh về truyền thống vẻ vang của dân 

tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của Đất nước, sức mạnh to lớn của 

nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị 

trí, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định 

trách nhiệm của các Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp 

nhân dân về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an 

ninh Tổ quốc trong tình hình mới và truyền thống của Công an nhân dân Việt 

Nam trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.  

- Phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội trong đơn vị; thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa cơ quan Sở, đơn 

vị trực thuộc Sở với Công an, các tổ chức đoàn thể và các cấp chính quyền ở địa 
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phương để tổ chức quán, triển khai, thực hiện nghiêm, đạt hiệu quả Kế hoạch 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc 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 an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quyết định 

số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Hướng dẫn số 05/HD-BCA-V05 ngày 26/5/2020 

của Bộ Công an về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Kế 

hoạch số 1982/KH-BCĐ ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.  

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động và học sinh tham gia hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma 

túy”; “Tháng an toàn giao thông”, “Ngày Hội toàn dân phòng cháy, chữa 

cháy”... Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức 

tạp về an ninh trật tự, gắn với thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động, các 

phong trào khác của Đảng, Nhà nước như: Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 

21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 

trên địa bàn thôn, khu phố, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”. 

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức các hoạt 

động về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa thăm hỏi động viên đối với gia đình cán bộ 

làm công tác xây dựng phong trào, lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ an 

ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn; hy sinh, bị thương trong đấu tranh 

bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trong cơ quan Sở, đơn vị trực 

thuộc Sở. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tập trung tuyên truyền trước, trong và sau dịp tổ chức “Ngày hội toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt 

Nam (19/8/1945 - 19/8/2020); 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và 

kỉ niệm 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 

19/8/2020). 

- Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, các trường THPT trên địa bàn tỉnh, 

để tổ chức Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mang lại hiệu quả thiết 

thực, vận dụng các hình thức sau:  
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+ Phối hợp với Công an và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan ở 

địa phương nơi cơ quan, đơn vị đóng chân tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống, 

biểu dương, trao thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở đơn vị;  

+ Tổ chức các hoạt động mít tinh, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm 

về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ký kết giao ước thi 

đua giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự 

trên cùng địa bàn;     

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang chủ đề vận 

động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 

2020 

- “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. 

- “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo 

vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh 

hoạt cộng đồng”. 

- “Tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm 

và quyền lợi của toàn dân”. 

- “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân 

dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

- “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ 

vững chắc nền an ninh, trật tự của Tổ quốc”. 

- “Toàn dân hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

19/8/2005 -19/8/2020). 

Ngoài ra, các trường THPT trên địa bàn tỉnh có thể đề ra các khẩu hiệu 

tuyên truyền khác về bảo vệ an ninh trật tự phù hợp với chủ đề Ngày hội toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

3. Tổ chức các hoạt động 

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, cổ vũ cho 

công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và kết hợp tổ chức 

các hoạt động giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, ký kết giao ước thi đua 

giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Các hoạt động từ thiện, đỡ đầu, gặp mặt, thăm hỏi các gia đình thương 

binh, liệt sỹ, người có công trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. 
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4. Thời gian, phạm vi tổ chức 

- Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: các trường 

THPT trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Công an các cấp và chính quyền 

địa phương nơi đơn vị mình đóng chân để tổ chức thực hiện. 

- Thời gian tổ chức Ngày Hội: từ ngày 01/8/2020 đến ngày 19/8/2020.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh 

tra Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Hiệu trưởng các trường 

THPT trên địa bàn tỉnh khẩn trưởng triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả thực 

hiện sau khi kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất 

lượng giáo dục; email: phongtccb.sobinhthuan@moet.edu.vn) chậm nhất ngày 

22/8/2020 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo thời gian quy định./.   

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Công an tỉnh qua Phòng PV05 (để báo cáo); 

- GĐ và các PGĐ Sở (biết, chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TCCB&QLCLGD (T03).   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Đoàn Thái 
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