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KẾ HOẠCH
Thi đua thực hiện phong trào xây dựng
cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2022
Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 04 năm 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”;
Căn cứ Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định công nhận ấp, khu vực, xã,
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về
an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-CAT-XDPT ngày 04/01/2022 của Công an
tỉnh Hậu Giang về việc phát động xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022.
Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào
xây dựng cơ quan đạt “Tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự” năm 2022, với
những nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở; Phát huy tinh thần
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực
hiện các tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; tích cực đấu tranh với các hành vi
tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật
Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy nổ, góp phần hoàn thành
nhiệm vụ chính trị.
2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng trong
toàn thể công chức và người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh tổ quốc, tổ chức xây dựng cơ quan đảm bảo an toàn về an ninh trật tự
gắn với chương trình, mục tiêu phát triển chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội
của địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, an toàn về
an ninh trật tự trong cơ quan Sở Tài chính, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã
hội trên địa bàn.
3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh
đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của Lãnh đạo Sở Tài
chính, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự tham mưu của Đội Tự vệ cơ quan đã
góp phần xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự và các phong trào cách
mạng khác, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, thực hiện tốt
nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, bảo vệ tuyệt đối an toàn về an ninh
trật tự trong cơ quan.
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4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý điều hành công tác tài
chính ngân sách của tỉnh, nâng cao hiệu quả trong công tác, củng cố tổ chức cơ
sở Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể để hoàn thành nhiệm vụ chính trị,
thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
5. Tổ chức tuyên truyền, triển khai quán triệt, giáo dục cho toàn thể công
chức và người lao động về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và
chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong
tư tưởng của công chức và người lao động, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong
sáng, gương mẫu, chấp hành tốt pháp luật. Đồng thời phát huy các sáng kiến,
năng lực sáng tạo trong việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
trong tình hình mới” trong cơ quan ngày càng phát triển vững chắc.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tiếp tục triển khai học tập, quán triệt các văn bản
Tiếp tục quán triệt trong toàn thể công chức và người lao động thực hiện
có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Kết luận số 44-KL/TW
ngày 22/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương 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 ANTQ trong tình hình mới; Chỉ thị số
03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo
ANTT đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước
ngoài; Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày
09/01/2013 quy định về bảo vệ CQDN; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày
15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ trong CQDN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình
mới”; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDN...
2. Xây dựng cơ quan an toàn về ANTT năm 2022
a) Xây dựng, củng cố Ban Chỉ đạo:
- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo (nếu có thay đổi)
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
+ Lập bảng đăng ký và trình kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về
ANTT năm 2022 với UBND tỉnh và Công an tỉnh Hậu Giang.
+ Đăng ký thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với
Công an tỉnh.
+ Triển khai kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về ANTT cho tất cả
công chức và người lao động Sở Tài chính.
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+ Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chuẩn an toàn về ANTT và
giải quyết các vấn đề trong thời gian phát động.
+ Tổng hợp tình hình kết quả thực hiện và lập hồ sơ thủ tục đề nghị công
nhận cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” cuối năm báo cáo về Công an tỉnh
Hậu Giang theo quy định.
b) Xây dựng phương án bảo vệ:
Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang có trụ sở đặt tại Khu hành chính Ủy ban
nhân dân tỉnh, số 01, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang, tiếp giáp với các Sở, ban ngành tỉnh. Vì vậy, việc trao
đổi, liên hệ công tác rất thuận lợi.
Để phục vụ tốt công tác chuyên môn, đảm bảo mọi hoạt động của cơ
quan được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng thời đảm bảo an toàn về tính
mạng và tài sản cơ quan. Sở Tài chính thực hiện nhiều biện pháp, trong đó giáo
dục ý thức trách nhiệm và tinh thần đề cao cảnh giác cho công chức, viên chức
và người lao động (đặc biệt là Đội Tự vệ cơ quan) đối với mọi âm mưu gây rối,
phá hoại của các phần tử xấu tồn tại trong xã hội và các thế lực thù địch làm ảnh
hưởng đến an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng như đối với khu vực
cơ quan, xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Đảng ủy, Ban Giám
đốc, các tổ chức đoàn thể quan tâm.
- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài chính
tỉnh Hậu Giang (tính đến ngày 01/1/2021)
: 71; trong đó:
+ Đội Tự vệ cơ quan

: 19 đồng chí

+ Lực lượng Bảo vệ chuyên trách (24/24) : 02 đồng chí.
- Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn đoàn kết,
nhất trí cao trong mọi hoạt động, tư tưởng vững vàng, luôn an tâm công tác, có ý
thức kỷ luật cao. Các đoàn thể, chính quyền quan tâm chỉ đạo sâu sát trong tất cả
các mặt công tác.
- Đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều có lý lịch rõ
ràng, trong sạch, là những gia đình có truyền thống đấu tranh Cách mạng.
- Luôn chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành của địa phương.
- Lực lượng Tự vệ cơ quan luôn chú trọng công tác bảo vệ an ninh trật tự,
luôn kết hợp chặt chẽ với Công an, Quân sự địa phương đảm bảo an toàn tuyệt
đối các khu vực trực thuộc đơn vị quản lý.
c) Phối hợp với chính quyền địa phương:
- Lực lượng Tự vệ cơ quan luôn có ý thức trong công tác bảo vệ ANTT,
luôn kết hợp chặt chẽ với Công an và quân sự địa phương đảm bảo an toàn tuyệt
đối các khu vực đơn vị quản lý. Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên
trong đội dân quân tự vệ về việc trực gác, bảo vệ cơ quan.

4

- Xây dựng lực lượng nòng cốt và có nhận thức tốt; Sở Tài chính phấn
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và ngành giao.
- Duy trì địa bàn an toàn về ANTT, tranh thủ được sự quan tâm giúp đỡ
và hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương; đặc biệt Công an tỉnh Hậu
Giang, không để vụ việc mất ANTT nào xảy ra và ngày càng được tăng cường
và củng cố.
d) Xây dựng phong trào lồng ghép với công tác chuyên môn và các
phong trào hành động cách mạng khác:
Để phục vụ tốt công tác chuyên môn, đảm bảo mọi hoạt động của cơ
quan được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng thời đảm bảo an toàn về tính
mạng và tài sản cơ quan. Sở Tài chính đã đưa tiêu chuẩn xây dựng cơ quan an
toàn về ANTT vào chương trình kế hoạch công tác năm của đơn vị như phong
trào thi đua khen thưởng; Phong trào xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt;
Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phong trào
xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng
chống cháy nổ; cải cách thủ tục hành chính…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Ban Chỉ đạo xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự Sở Tài
chính tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức triển khai cho tất cả công chức và
người lao động quán triệt thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Các tổ chức đoàn thể, lực
lượng Tự vệ cơ quan tổ chức thực hiện và có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06
tháng, cuối năm để Ban Chỉ đạo xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự Sở
Tài chính tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc” và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”
năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang./.
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo (để thực hiện);
- Công an tỉnh;
- Phòng PA81 CA tỉnh (để phối hợp);
- Công an địa phương (để phối hợp).
- Lưu VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hà

