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Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 

của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh 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”; các cấp ủy đảng, chính quyền đã 

quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc; xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến 

tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác 

xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc và tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến kế, góp công, tham gia bảo đảm 

an ninh, trật tự. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số đơn vị vẫn 

chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đến công tác này; việc tuyên 

truyền, phổ biến kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hay của điển hình tiên tiến 

còn chậm; công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng nhằm khuyến 

khích, động viên các điển hình tiên tiến còn nhiều hạn chế. 

 Thực hiện công văn số 66/UBND-VP7 ngày 24/02/2022 cùa UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc và xây dựng, nhân điển hình tiên tiến. Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn 

chế, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo 

sự lan tỏa rộng rãi, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tham gia, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 

19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện Kết luận số 44-

KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 03/CT-BCA ngày 

03/6/2016 của Bộ Công an 2 về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 09/CT-BCA ngày 

19/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
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Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo” và các thông tri, chỉ thị, kế hoạch, chương 

trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quán triệt, triển 

khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 

20/01/2022 của Bộ Công an ban hành “Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Thông tư số 124/2021/TT-BCA 

ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, 

thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự”.  

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, duy trì, 

nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không 

gian mạng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, địa 

bàn vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào các tôn giáo, các 

khu, cụm công nghiệp, khu, điểm du lịch và trong cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học. Trong quá trình triển khai thực hiện, chú ý phát hiện, lựa chọn 

những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân, hộ gia đình, 

tín đồ các tôn giáo có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để bồi dưỡng, nhân rộng; 

quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về tinh thần, vật chất để các điển hình tiên tiến 

phát huy hết năng lực, trí tuệ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.  

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả 

của các mô hình, điển hình theo hướng thiết thực để các cơ quan, đơn vị và 

Nhân dân học tập, nêu gương; đặc biệt là kinh nghiệm trong đảm bảo an ninh 

trật tự gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; chú 

trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền 

đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.  

4. Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an trong công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng, bồi dưỡng, 

nhân điển hình tiên tiến; gắn kết chặt chẽ giữa phong trào bảo vệ an ninh Tổ 

quốc với các phong trào, cuộc vận động khác của các ngành, đoàn thể và địa 

phương, nhất là phong trào vận động Nhân dân tham gia phòng, chống và kiểm 

soát dịch bệnh Covid-19, tạo khí thế, động lực thu hút đông đảo các tầng lớp 

Nhân dân tích cực, tự giác tham gia.  

5. Tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn và thực hiện đầy đủ các 

chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo đối với lực lượng nòng cốt cho phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, nhất là đội ngũ Bí thư chi bộ, Tổ 
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trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, xóm, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, 

người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, dòng họ; lực lượng Công an xã, phường, 

thị trấn, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, bảo vệ dân phố, bảo 

vệ cơ quan để các lực lượng này phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong 

thực hiện các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.  

6. Tập trung chỉ đạo khảo sát, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển 

hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó quan 

tâm đến vùng đồng bào các tôn giáo, vùng sâu, vùng xa; lựa chọn những mô 

hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc, đem lại hiệu quả cao để biểu dương, 

tôn vinh và khen thưởng ở các cấp vào dịp Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc (19/8). 

Trên đây là một số nội dung tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, Sở Nông nghiệp và 

PTNT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- BBT Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT-VP. 
             PML 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bách 
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