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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
trong cơ quan 6 tháng đầu năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 12.4.2021 của Đảng ủy khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị năm 2021, Ban Dân tộc báo cáo 

một số nội dung như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Nhằm thực hiện tốt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

(ANTQ). Từ đầu năm 2021 cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo cơ quan đã lãnh đạo, tổ chức 
quán triệt và tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức cơ quan và các tầng 
lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, như: Tập trung thực hiện Quán triệt Nghị quyết số 28-
NQ/TW ngày 25.10.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về chiến lược 

bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01.12.2011 của 
Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong 

trào toàn dân bào vệ ANTQ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 06/KH-BCĐ 
ngày 02/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và nhân dân 

vùng đồng bào DTTS tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với các 
sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban 

chức năng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 
biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh:  

- Quán triệt kịp thời và đầy đủ cho cán bộ, công chức trong cơ quan và hệ 

thống công tác dân tộc trong toàn tỉnh các chủ trương, nghị quyết của Đảng và 
Nhà nước, nâng cao trình độ và nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác trước 

những diễn biến tình hình phức tạp trong và ngoài nước, thường xuyên nhắc nhở 
cảnh báo các hoạt động tuyên truyền chống phá của các đối tượng phản động, cơ 

hội chính trị. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, công chức, 

đoàn viên tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ quan và nơi cư trú như: 
Chấp hành pháp luật; các quy định về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma 
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tuý, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng; bảo vệ tài sản công, thực 
hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản cơ quan; bảo vệ bí mật nhà 

nước, bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống 
cháy nổ.  

- Ban hành các kế hoạch để triển khai tuyên truyền lồng ghép vào các 

Chương trình, chính sách dân tộc do Ban Dân tộc quản lý. 

- Phối hợp với các sở ngành liên quan chỉ đạo và tổ chức xây dựng, củng 

cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào DTTS, ở các địa 
bàn trọng điểm, chiến lược; vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương 

trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tội phạm mua bán 
người; phòng chống cháy nổ; giữ gìn trật tự an toàn giao thông. 

2. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội 
bộ, bảo vệ an toàn tài liệu, tài sản, tính mạng, sức khoẻ cán bộ, công chức; 

xây dựng, duy trì trật tự, kỷ cương trong nội bộ cơ quan 

- Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc: Lãnh đạo Ban luôn quán triệt về 

công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là vận động, tuyên truyền mà còn 
phải tham gia phát hiện, tố giác, phòng chống các tệ nạn xã hội, đồng thời chấp 

hành nghiêm túc Luật giao thông, quy định phòng cháy chữa cháy.  

- Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước: Ban Dân tộc đã ban hành Quy chế 
đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

của đơn vị tại Quyết định số 46/QĐ- BDT ngày 09/6/2017), trong đó đã nêu rõ 
các nhiệm vụ đảm nhằm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan và bố trí 01 

máy tính đặt tại Văn phòng không được kết nối mạng Internet để soạn thảo các 
văn bản “Mật” do Ban Dân tộc tham mưu thực hiện. Các văn bản chứa nội dung 

mật theo danh mục, được chuyển qua máy tính riêng để chỉnh sửa và in ấn. Lập 
riêng sổ tiếp nhận văn bản đến có nội dung mật, tuyệt mật, tối mật. 

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Cấp ủy và lãnh đạo Ban luôn quan tâm 
thường xuyên quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức thông qua các cuộc 

họp Chi bộ, sinh hoạt đoàn thể trong đó đặc biệt lưu ý phòng ngừa, giải quyết 
ngay từ đầu các vụ việc có thể dẫn đến khiếu kiện.  

- Công tác bảo vệ cơ quan: Lãnh đạo Ban luôn quán triệt cán bộ, công 
chức cơ quan phải có ý thức bảo vệ trật tự, an ninh nơi làm việc. Những ngày 
nghỉ lễ, tết Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chế độ trực bảo vệ nhằm bảo đảm an 

toàn trong cơ quan, góp phần giữ vững an ninh trên địa bàn.  

- Công tác phòng, chống cháy nổ: Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các phòng, 

cán bộ công chức trong cơ quan triển khai thực hiện tốt công tác an toàn lao 
động và phòng cháy, chữa cháy. 

- Công tác phòng, chống tội phạm giữ gìn an toàn xã hội tại cơ quan: Chi 
ủy, Chi bộ và cơ quan ngay từ đầu năm đã quan tâm chỉ đạo ban hành các Văn 

bản, Kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, giải 
pháp thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, 
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chống lãng phí; Luật phòng chống ma túy… Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc 
không có cán bộ công chức vi phạm pháp luật, trật tự xã hội, bị truy tố, xử lý.  

- Công tác thành lập và huấn luyện lực lượng tự vệ: Ban có 01 Trung đội 
dân quân tự vệ, hàng năm phối hợp tham gia với các sở, ngành liên huấn luyện 
dân quân, tự vệ đầy đủ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự 

thành phố. 

3. Công tác phối hợp Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp trao đổi tình hình có liên quan đến công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữa cơ quan 

với Công an thành phố, Công an tỉnh. 

- Lãnh đạo Ban chi đạo các phòng chuyên môn Ban và cán bộ, công chức 

cơ quan hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội 
toàn dân bảo vệ ANTQ” theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26/4/2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 6 tháng năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện tốt phong trào 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan; không để xảy 
ra cháy nổ, làm lộ bí mật tài liệu thông tin; thực hiện tốt công tác phối hợp với 
các sở ngành liên quan của tỉnh về công tác vệ an ninh tổ quốc. Cấp ủy, Lãnh 

đạo Ban đã chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị 
quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác an ninh quốc phòng nói chung và phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan nói riêng. Góp phần nâng cao ý 

thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác chuyên môn về bảo vệ bí 
mật nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đảm bảo 

an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, bên 
cạnh những kết quả đạt được việc triển khai các Kế hoạch của Ban về tổ chức 

tập huấn, hội nghị công tác tuyên truyền chưa thực hiện được do tình hình dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan công 
tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như: Tập trung thực hiện Quán 

triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25.10.2013 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng “về chiến lược bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW 

ngày 01.12.2011 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. 

2. Tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan chỉ đạo và tổ chức xây 
dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào 

DTTS, ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược; vận động nhân dân tham gia thực 
hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tội 

phạm mua bán người; phòng chống cháy nổ; giữ gìn trật tự an toàn giao thông. 
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3. Tăng cường công tác phối hợp trao đổi tình hình có liên quan đến công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự giữa cơ quan với các phòng chức năng 

của Công an tỉnh. Tổ chức phân công cán bộ phụ trách và thường xuyên tự kiểm 
tra tại đơn vị, đồng thời báo cáo về kết quả triển khai thực hiện. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc trong cơ quan 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc./. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Website BDT; 
- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 
 

 
 

Thào Xuân Nếnh 
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