1
UBND TỈNH HÀ TĨNH
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công
an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà
trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Quyết định số 34/2014/QĐUBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định về
khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và Hướng dẫn số
210/CAT-ANKT ngày 31/01/2021 của Công an tỉnh về việc hướng dẫn công tác
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi
trường xây dựng Kế hoạch cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm
2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Cấp uỷ Đảng. Lãnh đạo Sở và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò
lãnh đạo và quyền làm chủ tập thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên
đề cao vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ bí
mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn;
cảnh giác với những biển hiện, nghi vấn trộm cắp tài sản, thông tin, bí mật Nhà
nước; phòng ngừa các tệ nạn xã hội; chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ. công chức, viên
chức, người lao động cơ quan trong việc tự giác tham gia công tác bảo đảm về
an ninh, trật tự, gương mẫu, chấp hành tốt các nội quy, quy chế trong cơ quan,
đơn vị; có ý thức bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị; nghiêm chỉnh chấp hành và
tuân thủ các quy định của pháp luật; ứng xử văn minh, thân thiện nơi công cộng
và trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
3. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" với tiêu chí
giữ vững ổn định tình hình trật tự, không để xảy ra tình trạng mất an toàn, trật
tự, tệ nạn xã hội; xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, nhằm
phục vụ tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực ngành, đáp ứng
được nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh trong tình hình hiện nay.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về công tác
bảo đảm an toàn về ANTT và công tác xây dựng phong TDBVANTQ, trọng
tâm là: Chỉ thị số 09-CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong
tình hình mới"; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ
Công an về “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp,
nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình
mới”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 24/4/2012 của Bộ Công an; Quyết
định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Hướng
dẫn số 210/CAT-ANKT ngày 31/01/2021 của Công an tỉnh và các nội quy, quy
chế bảo vệ cơ quan; bảo vệ bí mật của nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; phòng
chống cháy nổ; quy chế dân chủ cơ sở, các phong trào thi đua xem đây là nhiệm
vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan
2. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ
quan ký cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy chế, các quy định của pháp luật
về an toàn, an ninh trật tự, pháp luật về an toàn giao thông; không tham gia vào
các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động phải gương mẫu trong tuyên truyền, vận động gia đình thực
hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự
trong tình hình mới; phòng chống tội phạm.
Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng; lồng ghép vào các cuộc hội họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị phổ biến
cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững về "An toàn về
an ninh trật tự" nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lập trường vững chắc và ý
thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch;
tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn
những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ
luật, pháp luật hoặc bị địch tác động chuyển hóa tư tưởng, móc nối, lôi kéo tham
gia các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta.
3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương
trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nắm bắt thông tin về tình hình an ninh,
trật tự tại địa bàn cơ quan để đề phòng, cảnh giác trước các loại tội phạm, tệ nạn
xã hội; đồng thời kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng
trước những vụ việc làm mất an toàn về an ninh trật tự hoặc có những biểu hiện,
nghi vấn về trộm cắp tài sản, bí mật Nhà nước, tệ nạn xã hội; tổ chức tốt công
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tác nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, bố trí lực lượng bảo vệ tại chổ đẩy
mạnh công tác "An toàn về an ninh trật tự" tại cơ quan
4. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng ngày càng
đơn giản hoá, công khai, minh bạch; giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy
trình, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
hạn chế tối đa các thiếu sót khi thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt công
tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm
quyền, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.
5. Thực hiện việc kiện toàn đội tự vệ, đội PCCC và CNCH cơ quan bán
chuyên trách trong sạch, vững mạnh; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi
dưỡng phương pháp, kỹ năng bảo đảm an toàn về an ninh trật tự, phân công bảo
vệ trực, gác bảo vệ cơ quan, đơn vị trong, ngoài giờ làm việc, các ngày nghỉ, lễ,
tết và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.
6. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức bao che, dung
túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực; đề xuất biểu dương, khen thưởng các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự,
đấu tranh phòng, chống tội phạm và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
III. Tổ chức thực hiện
1. Văn phòng Sở:
- Tham mưu Đảng uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết xây dựng cơ quan
đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2021; tổ chức cho 100% công chức,
viên chức, người lao động ký cam kết giao ước thi đua, thực hiện tốt các nội
quy, quy chế của cơ quan và xây dựng cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh
trật tự" năm 2021.
- Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ
quan thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội
phạm trong tình hình mới; phong trào TDBVANTQ trong cơ quan một cách
thiết thực, có hiệu quả; tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến
công tác bảo đảm an ninh, trật tự và công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ
trong tình hình mới.
- Chỉ đạo các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy chế bảo vệ
cơ quan, bảo vệ bí mật của nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy
nổ và cứ hộ cứu nạn trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác giữ gìn, đảm
bảo ANTT tại cơ quan; thực hiện xây dựng cơ quan "An toàn về an ninh trật tự".
- Kiện toàn và bổ sung đội tự vệ, bảo vệ cơ quan; đội PCCC&CNCH để
đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ khi có yêu cầu; cử công chức, viên chức,
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người lao động tham gia tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh và Bộ CHQS
thành phố tổ chức; thực hiện tốt nhiệm vụ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT,
tài sản của cơ quan.
- Chủ động phối hợp với UBND phường Nam Hà và Công an thành phố,
Công an phường Nam Hà trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh
trật tự tại địa phương và cơ quan cũng như các ngày kỷ niệm thành lập ngành,
các cuộc họp tại cơ quan mà có Lãnh đạo Bộ và tỉnh tham dự.
- Hàng năm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch an toàn về an ninh
trật tự và tổ chức đánh giá, phân loại, chấm điểm các phong trào TDBVANTQ
trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận
cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" theo quy định; kịp thời động
viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong việc giữ gìn
an ninh trật tự tại cơ quan trong dịp sơ kết, tổng kết hàng năm.
2. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức đoàn thể căn cứ Kế
hoạch này để triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tổ
chức vận động và thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh
trật tự" năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình thực hiện
nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng và đơn vị phản ánh về Văn phòng Sở
để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Phòng ANKT-Công an tỉnh;
- UBND thành phố;
- UBND phường Nam Hà;
- Công an thành phố;
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VPS, NVH.
Gửi bản điện tử
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