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CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Thời gian qua, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn 

tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các tổ chứcchính 

trị -xã hội tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều nội 

dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả đã khơi dậy sức mạnh, tiềm năng 

to lớn của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn 

xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh 

những kết quả đạt được, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi, có 

lúc còn hình thức, không duy trì thường xuyên, thiếu bền vững, chưa phát huy 

được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân trong 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; một bộ phận cán bộ, đảng viên, Nhân 

dân còn mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế 

lực thù địch, phản động và tội phạm; một số mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo 

vệ về an ninh, trật tự ở cơ sở hiệu quả chưa cao; kinh phí và các điều kiện đảm 

bảo để xây dựng phong trào chưa được quan tâm đúng mức; lực lượng nòng cốt 

và chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào có mặt còn yếu kém, chưa 

đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hằng năm được tổ chức 

một cách thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, thật sự là 

Ngày hội toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc theo tinh thần Kết 

luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư "về việc 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", Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ và Hướng dẫn số 05/HD-BCA-V05 ngày 26/5/2020 của Bộ Công an về  tổ 

chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19/8"; UBND tỉnh yêu cầu các 

Sở, Ban, Ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở 

giáo dục (nhà trường và cơ sở giáo dục khác) và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các 

nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Quyết định số 521/QĐ-

TT ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc” cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lực lượng 

vũ trang, sinh viên, học sinh, Nhân dân toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý 

nghĩa, tầm quan trọng và tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an 
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ninh Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của 

các thế lực thù địch và các loại tội phạm; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh 

quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh nhà.  

2. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, các chế độ, thể lệ, nội quy, quy tắc về bảo vệ an 

ninh, trật tự; cung cấp thông tin, tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của 

các loại tội phạm, tệ nạn, tiêu cực xã hội… nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác 

và vận động Nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, đấu tranh, góp 

phần xây dựng gia đình, khu vực dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. 
 

3. Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, củng 

cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc; tăng 

cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nâng cao giác 

ngộ lý tưởng cách mạng, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm vì cuộc 

sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Thực hiện khẩu hiệu “Mỗi ngày làm 

một việc tốt vì Nhân dân” với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục 

vụ”, làm tốt công tác “dân vận”; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa 

Công an với Nhân dân để Nhân dân tin yêu và giúp đỡ lực lượng Công an trong 

công tác bảo vệ an ninh trật tự. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt 

chẽ với ngành Công an tăng cường phổ biến nội dung, mục đích, ý nghĩa của 

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kịp thời tuyên truyền những điển 

hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phòng, chống tội phạm để giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và 

động viên tinh thần các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

5. Từ ngày 01/8 đến ngày 19/8 hằng năm, tùy theo điều kiện thực tế của 

từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức “Ngày 

hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các hoạt động như: ký kết giao ước thi 

đua giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; tổ chức 

giao lưu, họp mặt, tuyên dương, khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã, 

bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng có 

công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự...; thăm hỏi động viên gia đình cán 

bộ làm công tác phong trào có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng nòng cốt bảo vệ 

an ninh trật tự ở cơ sở và gia đình có người hy sinh, bị thương trong đấu tranh 

phòng, chống tội phạm; tổ chức các hoạt động triển lãm, hội thi, hội thảo, văn 

nghệ, thể dục, thể thao… để tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân 

tộc, phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp Nhân dân trong phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
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6. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên thực 

hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa 

Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ 

với các ngành, các cấp chính quyền trong công tác vận động đoàn viên, hội viên 

và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc”. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực 

thuộc và Trung tâm văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố hằng năm 

vào dịp 19/8 tổ chức treo cờ Tổ quốc, lắp đặt pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên 

truyền về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các tuyến đường, khu 

vực trung tâm huyện lỵ, các khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, trường học... 

8. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc” cho các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Hàng năm, cân đối 

ngân sách, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho Công an tỉnh đảm 

bảo phục vụ tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

9. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, 

cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Giao Công an 

tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” điểm tại các 

xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của Bộ Công an; định kỳ báo cáo kết quả về 

UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Tỉnh ủy tỉnh theo 

qui định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Bộ Công an (b/c); 

- V05-Bộ Công an; 

- TT Tỉnh uỷ, TTHĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban thuộc Tỉnh ủy; 

- Các Sở, Ban, Ngành, hội, đoàn thể; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Báo Quảng Nam, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

trên địa bàn tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu VT, HCTC, TH, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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