
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND Quảng Trị, ngày     tháng       năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; triển khai nhiệm vụ 2022. 

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc trong tình hình mới, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổng kết, đánh giá thực trạng đúng công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. 

2. Kiểm điểm việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, 

đánh giá đúng thực chất kết quả đã đạt được, rút ra những tồn tại, khuyết điểm 

cần khắc phục, nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút kinh nghiệm nhằm 

nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm 2022. 

3. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng 

cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và trách nhiệm tham mưu, nòng cốt của lực 

lượng Công an các cấp, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

4. Hội nghị tổ chức đảm bảo yêu cầu, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG 

 1. Đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc năm 2021, những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc, xác định rõ 

nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục để nâng cao 

hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm 2022. 

 2. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. 

 3. Triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm huy động sức mạnh của 

cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thành phần:  

  Đại biểu Bộ Công an: 

 - Đại diện lãnh đạo Bộ Công an. 

 - Lãnh đạo Cục và chuyên viên theo dõi địa phương Cục Xây dựng phong 

trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

 Cấp tỉnh: 

 - Thường trực Tỉnh ủy; 
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          - Thường trực HĐND tỉnh;  

          - Lãnh đạo UBND tỉnh; 

          - UBMTTQVN tỉnh;  

          - Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh;  

          - Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

          - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn; 

 - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, 

HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; 

 - Công an tỉnh: Ban Giám đốc; đại diện chỉ huy các phòng nghiệp vụ; 

phóng viên chuyên mục An ninh Quảng Trị; 

 - Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý; 

 Cấp huyện: 

 - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, 

HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, thành phố, thị 

xã; Trưởng Công an huyện, thành phố, thị xã; Đội trưởng Đội Xây dựng phong 

trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện, thành phố, thị xã. 

  Cấp cơ sở: Trưởng Công an xã, phường, thị trấn. 

  Đại biểu khen thưởng: Đại diện các tập thể và cá nhân được Bộ Công, 

UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc năm 2021. 

 * Các cơ quan thông tấn, báo chí:  
 Phóng viên Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài 

Truyền hình khu vực, Báo Công an nhân dân, Báo Công an Đà Nẵng, Thông tấn 

xã Việt Nam thường trú tại Quảng Trị, phóng viên Truyền hình Quốc hội tại 

Quảng Trị, phóng viên trang điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Thời gian: Dự kiến vào tháng 02 năm 2021 (sẽ có giấy mời cụ thể). 

 3. Địa điểm: Tại Hội trường Công an tỉnh (đường Điện Biên Phủ, thành 

phố Đông Hà, Quảng Trị). 

 IV. CHƯƠNG TRÌNH 

 1. Chào cờ; 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

3. Trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; 

 4. Thảo luận của các đại biểu; 

 5. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Bộ Công an. 

6.Công bố các Quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng tổng kết 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; 

7. Kết luận hội nghị.  

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công an tỉnh: 

 - Tổng hợp xây dựng báo cáo trung tâm, báo cáo tóm tắt, Chương trình Hội 

nghị; chuẩn bị dự thảo kết luận; tổng hợp khen thưởng, định hướng nội dung tham 

luận cho các đơn vị (có văn bản phân công nội dung tham luận riêng).  
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          - Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh trong 

điều hành và chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị. 

 - Bảo đảm hội trưởng, tràn trí, nước uống, tài liệu cho đại biểu dự Hội 

nghị và trực tiếp làm công tác đón tiếp, tổ chức Hội nghị. 

 - Dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

 2. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh để chuẩn bị các 

nội dung tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị theo Kế hoạch. 

3. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh thực 

hiện công tác thi đua khen thưởng của Hội nghị. 

4. Sở Tài chính: Thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định kinh 

phí tổ chức hội nghị. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 

trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                          
- Bộ Công an;     
- Thường trực Tỉnh ủy;          

- Thường trực HĐND tỉnh;                                                             
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                          

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sơ, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Võ Văn Hưng 
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