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KẾ HOẠCH 

Công tác bảo đảm An ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc năm 2020 của Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ Công văn 230/HD-CAT-PA03 ngày 31/01/2020 của Công an tỉnh 

Bình Thuận hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT năm 2020;  

Căn cứ kế hoạch số 252/KH-TCCB&QLCLGD ngày 10/02/20202 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Bình thuận về việc triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc năm 2020;  

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 của cơ quan như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức,  

và người lao động trong cơ quan về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

và xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020. 

 2. Phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực của từng phòng, từng cán bộ, công 

chức, người lao động nhằm phấn đấu thực hiện tốt và đạt tiêu chuẩn cơ quan “An 

toàn về an ninh, trật tự” năm 2020. 

 II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP  

 1. Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng cơ quan vững mạnh. 

Cấp ủy Đảng có Nghị quyết, Giám đốc Sở có kế hoạch về công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ 

bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ và tổ chức cho 

100% cán bộ, công chức và người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện 

tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật 

tự” năm 2020.  

 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và người lao 

động đề cao cảnh giác chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 

địch; thông tin kịp thời các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của bọn tội phạm, 

đồng thời hướng dẫn lực lượng bảo vệ cơ quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng 
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công an địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; nâng cao ý thức bảo vệ 

chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Tích cực tham gia đấu tranh phòng chống 

tội phạm; ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

 3. Tiếp tục phối hợp với phòng chuyên môn Công an tỉnh hướng dẫn, đôn 

đốc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định về cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự” theo Chỉ thị 30/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về 

thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công an quy 

định khu dân cư, xã, phường, thị trấn cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

 4. Duy trì thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa các lực lượng 

chức năng của Công an, chính quyền địa phương với cơ quan để trao đổi thông tin, 

góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại cơ quan. Xây dựng các mô hình, 

điển hình tiên tiến, các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT.  

 5. Tiếp tục nâng cao chất lượng trong lực lượng bảo vệ cơ quan nhằm xây 

dựng lực lượng bảo vệ ngày càng trong sạch vững mạnh, luôn nêu cao tinh thần, ý 

thức phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử ... 

thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát động 

phong trào thi đua thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, nâng 

cao chất lượng các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày hội. 

 6. Phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, 

công chức và người lao động tham gia thực hiện tốt công tác phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ, tiến hành sơ, tổng kết để đánh giá chất lượng phong trào trong cơ 

quan; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân, gương người tốt, 

việc tốt có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ nhằm động viên thúc đẩy phong trào.   

7. Xây dựng lực lượng bảo vệ bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, hàng 

năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật 

từ hình thức cảnh cáo trở lên. Tổ chức, phân công cán bộ, công chức và người lao 

động trực cơ quan những đợt cao điểm, sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc. 

 8. Cơ quan Sở và trên 70% số Phòng ban đạt danh hiệu “Tập thể lao động 

tiên tiến” trở lên. Cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự” năm 2020 và 

đăng ký phấn đấu mức khen thưởng: Bằng khen của UBND tỉnh. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao trách nhiệm cho trưởng các Phòng thuộc Sở phổ biến, đôn đốc, nhắc 

nhở các thành viên thuộc Phòng mình thực hiện nghiêm túc kế hoạch và đăng ký 

thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 
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 2. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu việc phổ biến, triển khai thực 

hiện các văn bản chỉ đạo về “An toàn về an ninh, trật tự”, đồng thời thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch này trong cơ quan, báo cáo cho 

Giám đốc Sở và các cơ quan chỉ đạo về công tác an ninh, trật tự. 

 3. Đề nghị các tổ chức Công đoàn phối hợp vận động, tuyên truyền trong 

đoàn viên quán triệt và thực hiện tốt kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận :      
- Công an tỉnh (Phòng PV05 và PA03); 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Công đoàn cơ quan Sở; 

- Lưu: VT, VP (K-03b).   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Đoàn Thái 
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