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               *      

    Số 177-KH/TU                                        Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kết luật số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI  

------ 

                             

Thực hiện 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, ngày 01/12/2011 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 (viết tắt là Kết luận số 44) và Kế hoạch số 

127-KH/ĐUCA, ngày 22/5/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức 

quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 44, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc Kết luận số 44 để tiếp tục nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai 

trò, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình 

hình mới. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự 

tham gia đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh 

đến cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham 

gia xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh. 

3. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được chỉ đạo chặt chẽ, 

thống nhất, thường xuyên. Các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ và 

đặc điểm tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương 

trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn 

định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện 

Kết luận số 44 

Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai Kết luận 

số 44, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Tỉnh ủy về 

công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc, trọng tâm là: 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; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành 
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Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 

Nghị quyết số 63/2013 của Quốc hội về Tăng cường các biện pháp đấu tranh 

phòng, chống tội phạm; 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; Kết luận 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an 

ninh trật tự nổi lên thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; các 

chỉ thị, văn bản chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và 

nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. 

Duy trì và nâng cao chất lượng của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính 

trị - xã hội các cấp. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, xây 

dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao, các cấp ủy, tổ chức đảng ban hành các văn bản triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư, Chương trình hành động 

số 488-CTr/TU, ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 44 

phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

2.1. Tiếp tục tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên 

truyền, phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền phù hợp với tình hình cụ thể, 

kết hợp phương pháp tuyên truyền truyền thống với việc ứng dụng công nghệ 

thông tin để nhân dân cập nhật thông tin kịp thời về tình hình an ninh, trật tự trên 

địa bàn toàn tỉnh. Nâng cao cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt 

động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, các loại tội phạm, 

nhất là tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao…  

Tập trung tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; 

ý thức thượng tôn pháp luật, thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về 

công tác bảo vệ an ninh trật tự, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vận động 

nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền 

lợi của nhân dân trong việc tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. 

2.2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả Phong trào 

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua 

yêu nước và phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh. Làm tốt công tác nắm tình hình dư luận, tư tưởng trong nhân dân, giải quyết 
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kịp thời, dứt điểm những tồn tại, bức xúc ngay tại cơ sở, không để các thế lực thù 

địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng, kích động gây mất ổn định về an ninh, trật 

tự trên địa bàn.  

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, củng cố quốc 

phòng - an ninh. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo 

dài, đảm bảo ổn định ở cơ sở. Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật, người 

chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.  

Tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá, sơ, tổng kết công tác xây 

dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổng kết, rút kinh nghiệm, 

nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đặc biệt chú trọng phát triển và nâng 

cao chất lượng các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình 

đến cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tập trung xây dựng mô 

hình ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn chiến lược, 

tuyến biển, tuyến biên giới, các cụm, khu công nghiệp, địa bàn thành phố, thị xã, 

thị trấn, các xã, phường tiềm ẩn mất ổn định về an ninh trật tự. 

2.3. Các ngành Công an, Quân sự, Biên phòng, Mặt trận Tổ quốc và các ban, 

ngành, đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nghị 

quyết, chương trình, quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự nhằm huy động 

sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia Phong trào Toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng 

hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 các cấp; phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây 

dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

2.4. Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở (bí 

thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín, 

chức sắc trong các tôn giáo…) làm hạt nhân, chỗ dựa của nhân dân trong Phong 

trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lựa chọn những người có phẩm chất, năng 

lực, trình độ, có uy tín tham gia vào các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ 

an ninh, trật tự; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng 

lực, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm, phương pháp về công tác xây dựng Phong 

trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường, lực lượng Công an chính quy đảm nhận các chức danh 

Công an xã, thành viên tổ tự quản về an ninh, trật tự. 

2.5. Quan tâm chăm lo, tạo điều kiện xây dựng lực lượng Công an, Quân sự, 

Biên phòng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, thực sự là lực lượng nòng cốt trong 

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng củng cố, kiện toàn, bố trí 
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lực lượng Công an xã chính quy theo Thông tư số 09/2019-TT-BCA ngày 

11/4/2019 của Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an 

nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã và Đề án của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 

những xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, xã còn thiếu, yếu, không đủ sức 

giải quyết được tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở, tiến tới hoàn thành việc điều 

động, bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã ở 100% các 

xã trên địa bàn tỉnh trước năm 2021. 

2.6. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” (19/8) hằng năm; chú trọng hướng về cơ sở, thôn, khu dân cư, cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường để đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên, hội viên, học 

sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Nội dung phải thiết thực, tập 

trung ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và Phong 

trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan chuyên trách tham mưu, 

giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội 

cấp tỉnh, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Kết 

luận số 44 trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tổ chức cơ sở đảng, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp. 

3. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy đôn 

đốc, kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 44, định kỳ tổng hợp 

kết quả, báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. 

 

     Nơi nhận: 
    - Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

    - Văn phòng Trung ương Đảng,        (báo cáo)         

    - Ban Nội chính Trung ương Đảng,           

    - Đảng ủy Công an Trung ương, 

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

    - Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

Lê Đình Sơn 
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