UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 653 /KH-SGDĐT

An Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021
Thực hiện văn bản số 93/KH-BCĐ-PV05 ngày 24/11/2020 của Ban Chỉ đạo phòng
chống tội phạm (PCTP), HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh về Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ năm 2021; văn bản số 245/HD-CAT-PV05 ngày 21/01/2021 của Công
an tỉnh hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan,
doanh nghiệp, nhà trường năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch công tác
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, trường học năm 2021, cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo, hiệu lực quản lý của cấp ủy Đảng, chính
quyền các cấp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vận
động toàn dân phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và TNXH góp phần
ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;
2. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm,
phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, tạo sự
chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của công
dân, tạo dựng lòng tin và mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, nhằm xây dựng
vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là “thế trận lòng dân”
trên địa bàn tỉnh.
3. Xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất
lượng hoạt động của lực lượng làm công tác phong trào. Thường xuyên sơ, tổng kết, phổ
biến nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBV ANTQ, tạo động
lực thúc đẩy phong trào phát triển bền vững.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng Công an
cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động, học sinh,
học viên đơn vị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ, trọng tâm là:
- Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(Khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”;

- Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà
trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới”;
- Nghị quyết số 28-NQ/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”;
- Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”;
- Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới”;
- Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường đảm bảo ANTT trong tình hình mới;
- Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa
XII) về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ trong tình hình mới” và các Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP; phòng, chống
ma tuý; phòng, chống mua bán người...
2. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, nhà trường
Tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nội dung của Chỉ thị 07/CTBCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo
đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Tiếp tục thực hiện Đề án số 02/ĐA-BCA-A61
ngày 14/3/2017 của Bộ Công an về “Công tác vận động, tranh thủ văn nghệ sỹ, trí thức có
uy tín phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.
Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục, tổ chức thực hiện có
hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm
ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên
truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động, học sinh, học viên về công tác PCTP, bảo đảm ANTT; tạo mọi điều kiện thuận lợi
để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên tích cực tham gia
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia PCTP, tệ nạn xã hội (TNXH) và các hành vi
vi phạm pháp luật khác; kiên quyết không để xảy ra biểu tình, bạo loạn hoặc gây rối
ANTT trong mọi tình huống. Tăng cường công tác bảo vệ các cơ quan, công sở, các mục
tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...
Các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục tích cực tham gia thực hiện công tác xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường.
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ
thống chính trị và toàn dân tham gia PCTP, TNXH, góp phần đẩy lùi, làm giảm tội phạm
hình sự; tích cực tham gia xây dựng gia đình, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan,
trường học đạt chuẩn an toàn về ANTT; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống
cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tài nguyên môi trường… Thực hiện tốt Quy chế dân
chủ cơ sở gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính; đề ra những giải pháp cụ thể, thiết

thực nhằm cải tiến lề lối làm việc; luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi, tránh tình trạng gây
phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua “Cả
nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; phối hợp chặt chẽ với
địa phương trong xây dựng xã “Nông thôn mới”, “Nông thôn mới nâng cao” và “Nông
thôn mới kiểu mẫu”; tham gia kiểm tra, thẩm định, đánh giá công tác triển khai thực hiện
các tiêu chí, chỉ tiêu do Ngành phụ trách theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Phát huy tốt vai trò tham mưu của cán bộ được phân công phụ trách công tác xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn
về ANTT” theo Thông tư 23 của Bộ Công an và Quyết định 07 của UBND tỉnh.
Xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách đủ về số
lượng, đảm bảo chất lượng theo Nghị định 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư
số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an quy định về “Bảo vệ cơ quan,
doanh nghiệp”; quan tâm theo dõi chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, trang bị phương
tiện, công cụ hỗ trợ, trang phục để lực lượng bảo vệ thực hiện tốt công tác đấu tranh
PCTP và xử lý các tình huống xảy ra có liên quan đến ANTT tại cơ quan, đơn vị, cơ sở
giáo dục theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết.
Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, nhà
trường; nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, học viên và
người lao động trong công tác PCTP; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống các biểu
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tệ
quan liêu, tham nhũng, lãng phí; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực
thù địch, các loại đối tượng và bọn tội phạm; tham gia bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh tư
tưởng – văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ tài sản, giữ gìn
trật tự kỷ cương trong cơ quan, nhà trường; không để sơ hở, mất cảnh giác; lộ, lọt thông tin
bí mật của Đảng, Nhà nước.
Xây dựng, triển khai các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác PCTP phù hợp
với điều kiện, tính chất, đặc điểm của từng đơn vị, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy
chế phối hợp về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, nhà trường.
3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, trường học với
lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ.
Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp
giữa ngành GDĐT với lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp về
công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các
phong trào cách mạng khác. Tập trung các nội dung trọng tâm như: công tác tuyên truyền;
kiểm tra, giám sát, hướng dẫn; xây dựng, củng cố, nâng chất hoạt động lực lượng nòng cốt
và các tổ chức đoàn thể. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết các chương trình, quy chế, kế hoạch phối
hợp đã đề ra.
4. Công tác xây dựng cơ quan, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ quan, nhà trường
đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012
của Bộ Công an và Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của UBND tỉnh.
Hồ sơ đăng ký và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
theo trình tự, thủ tục, thời gian như sau:
- Bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
- Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an và Quyết định 07 của
UBND tỉnh; Biên bản họp; Bản tự chấm điểm; Tờ trình đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn
“An toàn về ANTT” năm 2021.
(Riêng nghị quyết, kế hoạch, nội quy, quy chế, danh sách ký cam kết thực hiện
Thông tư 23 của Bộ Công an và Quyết định 07 của UBND tỉnh, kế hoạch phối hợp với
chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác đảm bảo ANTT, phòng,
chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn... được lưu tại hồ sơ của cơ quan, nhà trường
phục vụ công tác phúc tra, thẩm định).
Đây là một trong những tiêu chí quan trọng, làm cơ sở để xét, đề nghị khen thưởng về
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời là căn cứ để xét công nhận các danh hiệu khác
có liên quan đến tiêu chuẩn về ANTT hàng năm.
5. Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, nhà trường chủ
động đề ra kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”
gắn với phong trào thi đua của đơn vị. Tập trung các hoạt động hội nghị, họp mặt, ôn lại
truyền thống Ngày hội; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm,
TNXH ... kết hợp với các phong trào an sinh xã hội như: giúp dân xoá đói, giảm nghèo;
thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách...
Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động về
nội dung, ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với công tác vận động
Nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống, tố giác tội phạm, TNXH… Đồng thời, phối
hợp với Báo, Đài viết tin, bài về gương người tốt, việc tốt trong Ngành, trong quần chúng
Nhân dân và lực lượng Công an.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao phòng Chính trị, tư tưởng xây dựng kế hoạch phát động thi đua phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ triển khai đến các phòng thuộc Sở, trường học trực thuộc; tham
mưu Đảng ủy Sở GDĐT ban hành Nghị quyết đảm bảo ANTT tại cơ quan năm 2021;
đăng ký danh hiệu thi đua với Công an tỉnh (qua phòng PV05); theo dõi, đôn đốc, hướng
dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện kế hoạch này; tiếp tục phối hợp với phòng
PV05 hướng dẫn thực hiện hồ sơ công nhận các đơn vị đăng ký trường học đạt tiêu chuẩn
“An toàn an ninh, trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA và Quyết định số
07/2013/QĐ-UBND.
2. Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT
(qua Phòng Chính trị, tư tưởng), đồng thời gửi Công an huyện, thị xã, thành phố theo quy
định (riêng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc thành phố Long

Xuyên gửi thêm báo cáo cho phòng PV05, Công an tỉnh). Thời gian báo cáo: Báo cáo 6
tháng, chậm nhất ngày 10/5/2021; báo cáo tổng kết năm 2021, chậm nhất ngày
10/11/2021.
Hồ sơ, thời gian đăng ký, hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về
ANTT”, địa điểm nộp hồ sơ, các đơn vị thực hiện theo văn bản số 245/HD-CAT-PV05
ngày 21/01/2021 của Công an tỉnh (có gửi kèm). Riêng các trường THPT thuộc thành phố
Long Xuyên, Trung tâm GDTX An Giang, nộp hồ sơ cho Công an tỉnh (phòng PV05).
Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học còn lại, thời gian, địa điểm nộp
hồ sơ, theo hướng dẫn của cơ quan phụ trách cấp huyện.
Trên đây là kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân BV ANTQ của ngành
Giáo dục và Đào tạo năm 2021./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (phòng PV05);
- Công đoàn ngành GD;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT huyện, thị, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư

