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rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay tạo sự lan tỏa trong phong
trào thi đua.
II. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Xác định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn cụ
thể để tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia,
bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương,
đơn vị như: Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các văn bản của Tỉnh ủy về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong
tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình
hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình
hình mới”; Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày
21/01/2014 của Chính phủ về “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh
quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-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”; Chỉ thị số 61-CT/TU ngày 06/11/2014
của Tỉnh ủy Ninh Thuận về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc trong vùng đồng bào các tôn giáo”; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày
15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về “Đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng dân tộc thiểu số”; Chỉ thị số 60-CT/TU
ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự vùng giáp ranh trên địa
bàn tỉnh” và các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp,
nhà trường; trong vùng đồng bào các tôn giáo, dân tộc; về xây dựng, củng cố
nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.
2. Phát động toàn dân tham gia xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về
an ninh trật tự theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ, quan,
doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Phấn đấu
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm đạt các chỉ tiêu
sau:
- Đối với xã, phường, thị trấn: 95% trở lên đạt tiêu chuẩn “An toàn về an
ninh, trật tự”. Trong đó, có từ 75 - 80% đơn vị được xếp loại xuất sắc và khá,
không có yếu kém.
- Đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường: 95% trở lên đạt tiêu chuẩn
“An toàn về an ninh, trật tự”. Trong đó, có từ 80 - 85% đơn vị được xếp loại
xuất sắc và khá, không có yếu kém.
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3. Phong trào thi đua phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thủ
trưởng cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo
môi trường xã hội ổn định để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan,
đơn vị, địa phương.
4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong thi đua toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thiết thực, có trọng tâm, hướng về cơ
sở, gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ
gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị lớn của địa phương, đất
nước; hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập lại trật tự, an
toàn giao thông, trật tự đô thị; thực hiện các Chương trình quốc gia về phòng
chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, mua bán người; tích cực phát
hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người
chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, vận động đối tượng ra đầu
thú; tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tham gia xây dựng
các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc… gắn với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào cách mạng khác
đang được triển khai tại địa phương.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển
hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả trong phong trào thi
đua. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu
biểu xuất sắc; chú trọng khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân ở cơ sở,
nông dân, công nhân, người lao động, các mô hình quần chúng tự quản, ở vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc, nơi có nhiều khó khăn, có nhiều
đóng góp cho công tác bảo đảm an ninh trật tự.
6. Củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng
tự quản về an ninh trật tự tại địa bàn dân cư và trong cơ quan, doanh nghiệp,
trường học; xây dựng các mô hình mới phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng
địa bàn, từng thời điểm đảm bảo phát huy tốt vai trò nòng cốt của quần chúng
nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; tổ chức nhân rộng các
mô hình, điển hình tiên tiến để động viên, khích lệ phong trào thi đua.
7. Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo
phòng chống tội phạm, tệ nạn và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc tỉnh trong theo dõi, thẩm định, đánh giá thành tích của các tập thể, cá
nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
III. GIẢI PHÁP
1. Về công tác tuyên truyền:
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể căn cứ vào đặc điểm
tình hình cụ thể để tổ chức lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tuyên
truyền cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Hằng năm, Cấp ủy phải xây dựng
Nghị quyết, Chính quyền các cấp xây dựng Kế hoạch chuyên đề để lãnh đạo tổ
chức thực hiện chuyên sâu trong cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Các cơ quan thông tin, truyền thông, Báo, Đài địa phương phối hợp đẩy
mạnh công tác thông tin tuyên truyền; mở chuyên trang, chuyên mục phản ánh
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phong trào thi đua. Công an tỉnh tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, tiếp tục phối hợp với Đài
Phát thanh- Truyền hình tỉnh duy trì hiệu quả chương trình truyền hình “An ninh
Ninh Thuận”; phối hợp Báo điện tử, Báo Ninh Thuận đưa các tin, bài phản ánh
tình hình an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên
tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh để động viên, cổ
vũ phong trào.
2. Tổ chức thi đua.
- Phong trào thi đua được chia làm 03 khối: Khối cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp; Khối phường, thị trấn và Khối xã.
Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội
phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
tỉnh (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh hàng năm
chọn ít nhất một đơn vị ở mỗi Khối để phát động điểm, tổ chức sơ kết, tổng kết
rút kinh nghiệm để hướng dẫn phổ biến, nhân rộng.
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tổ chức để lồng ghép linh hoạt với các phong trào
thi đua, đang triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương để phát động
phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp, thực chất và hiệu quả.
- Thông qua phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển
hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, khuyến khích vận dụng đặc điểm,
tình hình ở địa phương để xây dựng các mô hình mới hiệu quả tham gia giữ gìn
an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Phát động các tầng lớp nhân dân thi đua xây dựng khu dân cư, xã,
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về
an ninh, trật tự” theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm tiêu chí đánh giá, xét thi đua khen thưởng
hằng năm.
IV. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Đăng ký thi đua:
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi đăng ký thi về Công an tỉnh (Cơ
quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) trước ngày 25/5/2021.
- Công an tỉnh tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng
ký thi đua báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/6/2021.
2. Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua:
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Khối thi đua tỉnh tiến hành sơ kết
vào quý IV hàng năm để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm
vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm tiếp theo; biểu dương, khen thưởng những
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh
khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đảm bảo
điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

