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CHỈ THỊ 
Về ñẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  

trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên ñịa bàn tỉnh ñáp ứng 
 yêu cầu, nhiệm vụ ñảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới 

 
          
 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng, chính quyền, sự 
phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể quần chúng; công tác bảo vệ an ninh, 
trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, 
doanh nghiệp, nhà trường trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ ñã ñạt ñược nhiều kết quả tích cực, 
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ ñắc lực sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lực lượng Công an ñã chủ ñộng phối hợp 
với các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể xây dựng, ký kết, thực hiện nhiều quy chế, kế 
hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và hàng năm ñều tiến hành sơ 
kết, tổng kết. Do vậy tình hình an ninh, trật tự trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
trường có nhiều chuyển biến rõ nét; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ñược 
củng cố, phát triển, ñã có nhiều mô hình, ñiển hình tiên tiến trong giữ gìn an ninh, trật 
tự ở cơ sở. 

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, 
doanh nghiệp, nhà trường trên ñịa bàn tỉnh phát triển chưa ñồng ñều; cấp ủy, thủ 
trưởng một số cơ quan chưa thực sự quan tâm nên phong trào còn hình thức, tác dụng 
hạn chế. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao ñộng và học sinh, sinh viên chưa ñược tiến hành 
thường xuyên, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ còn bộc lộ sơ hở, mất 
cảnh giác; công tác quản lý cán bộ còn lỏng lẻo; lực lượng bảo vệ ở một số cơ quan 
còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, chưa ñáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ công tác. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng và học 
sinh, sinh viên còn mơ hồ trước âm mưu, hoạt ñộng “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn 
lật ñổ của các thế lực thù ñịch và các loại tội phạm khác; sự phối hợp công tác giữa 
các lực lượng chưa chặt chẽ; các ñiều kiện bảo ñảm cho công tác xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của tình hình, 
nhiệm vụ mới. 

ðể tiếp tục ñẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ 
quan, doanh nghiệp, nhà trường ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ñảm bảo an ninh trật tự 
trong tình hình mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức ñoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, 
thị, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
các chủ trương, ñường lối chính sách, nghị quyết của ðảng, pháp luật của Nhà nước, 
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của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HðND, UBND tỉnh về bảo ñảm an ninh, trật tự và xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Nghị quyết số 
28/NQ/TW Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, ngày 
25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-
CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối 
với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 
01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị ñịnh số 06/2013/Nð-CP, 
ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy ñịnh về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; Nghị 
ñịnh số 06/2014/Nð-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ về “Biện pháp vận ñộng 
quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”; Chương trình 
hành ñộng của Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư 
về “Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc trong tình hình mới” ñể nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân 
dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng và học sinh, sinh viên về vị trí, 
ý nghĩa của công tác bảo ñảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc. Cần xác ñịnh rõ công tác xây dựng và ñẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường là trách nhiệm của cấp ủy, 
chính quyền, các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và ñịa phương; 
trong ñó lực lượng Công an các cấp giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu và thực 
hiện. 

2. Chủ ñộng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, 
doanh nghiệp, nhà trường chỉ ñạo việc ñánh giá ñúng thực trạng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; qua ñó tăng cường 
ñổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với ñặc ñiểm từng cơ quan, doanh nghiệp, 
nhà trường nhằm ñạt ñược tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy ñịnh tại 
Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an. Cần tập trung xây 
dựng các mô hình ñiểm trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở, kết hợp với 
phong trào xây dựng “Cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp ñạt chuẩn văn hóa”; gắn công 
tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh 
nghiệp, nhà trường với các phong trào cách mạng khác của ðảng và Nhà nước; tổ 
chức thực hiện có hiệu quả Quyết ñịnh số 521/Qð-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.  

  3. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp tổ chức vận ñộng cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao ñộng và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh 
các chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế 
bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong 
công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, ñạo 
ñức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí 
trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; chủ ñộng phòng ngừa và làm thất 
bại mọi âm mưu, thủ ñoạn hoạt ñộng của các thế lực thù ñịch lợi dụng mạng internet, 
sử dụng các trang mạng xã hội và các thông tin khác ñể bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc, 
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kích ñộng, phá hoại khối ñại ñoàn kết toàn dân tộc; khắc phục tình trạng sơ hở, mất 
cảnh giác với các thế lực thù ñịch và tội phạm khác; tích cực tham gia bảo vệ an ninh 
chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, nhất là 
an ninh mạng, khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin mật của ðảng, Nhà nước; tích 
cực bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. 

4. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên 
trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự 
phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết; tham mưu cho cấp ủy ðảng, chính quyền 
chỉ ñạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị ñịnh số 06/2013/Nð-CP, ngày 09/01/2013 
của Chính phủ Quy ñịnh về “ Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp”; hướng dẫn hoạt ñộng, 
tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo 
vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức về an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
cho cán bộ làm công tác quản lý, ñoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; 
tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức cho lực lượng 
bảo vệ triển khai, thực hiện và xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, gắn 
với phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 ñiều Bác Hồ dạy". 

 Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy chế, kế hoạch 
phối hợp giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
trường trong công tác bảo ñảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy 
chế, quy ước về công tác an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; 
phối hợp xây dựng các “mô hình liên kết” thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với ñịa bàn giáp danh. 

5. Người ñứng ñầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tăng cường công tác 
tuyên truyền, vận ñộng cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng, học sinh, sinh 
viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ việc xâm phạm chủ quyền thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ, nhất là xâm phạm vùng biển của Việt Nam, không tham gia biểu tình, 
ñình công, lãn công trái pháp luật; chủ ñộng ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi quá 
khích; kiên quyết không ñể xảy ra biểu tình trái pháp luật, không ñể xảy ra gây rối an 
ninh, trật tự trong mọi tình huống; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố hệ 
thống tổ chức ðảng, Công ñoàn, ðoàn Thanh niên và các tổ chức quần chúng tại các 
doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài; phát ñộng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc trong công nhân, chủ doanh nghiệp; cả trong công nhân, chủ doanh 
nghiệp là người nước ngoài. Tăng cường công tác bảo vệ các cơ quan, công sở, các 
mục tiêu trọng ñiểm về chính trị, kinh tế, xã hội, nhất là các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài và người lao ñộng nước ngoài. ðẩy mạnh 
công tác vận ñộng, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin ñại chúng ñể 
mọi tầng lớp nhân dân thấu hiểu các giải pháp và nỗ lực trong việc giải quyết các vấn 
ñề quốc tế có liên quan ñến an ninh chính trị quốc gia của ðảng, Nhà nước ta. 

6. Hàng năm Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, ñánh giá, phân loại phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, công nhận ñạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, 
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trật tự” cho cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Quan tâm sơ kết, tổng kết các mô 
hình, ñiển hình tiên tiến trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; biểu dương, 
khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phối hợp với ðài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Phú Thọ thông báo các kinh nghiệm hay, ñiển 
hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñể nhân dân hiểu và làm theo; 
tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ñảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành, thị; người ñứng ñầu các cơ quan, doanh nghiệp, trường học  trên ñịa 
bàn tỉnh chỉ ñạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc việc thực hiện 
Chỉ thị này; ñịnh kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; báo cáo kết quả về 
Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an ñể chỉ ñạo./.  
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