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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014
của Bộ trưởng Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về
thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công
an về "Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo
đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới" năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh báo
cáo Công an tỉnh kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 các nội dung như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Văn phòng UBND tỉnh với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chương trình, kế hoạch công tác; kiểm soát thủ tục
hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện
và cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của
UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống
thông tin hành chính điện tử chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh;
quản lý Công báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch
UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm
quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.
Văn phòng UBND tỉnh có 08 tổ chức, gồm: Phòng Tổng hợp, phòng Kinh
tế, phòng Nội chính, phòng Khoa giáo- Văn xã, phòng Kiểm soát Thủ tục hành
chính, phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, Ban Tiếp Công dân tỉnh, Trung tâm
Phục vụ hành chính công; 03 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin, Nhà khách
Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động: 58 cán bộ, công chức; 15
viên chức; 40 lao động hợp đồng.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc năm 2022. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Công an tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-VPUB ngày 06/3/2022
của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện 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 an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu,
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nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, năm 2022, chỉ đạo các
phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; đồng thời phổ biến, tuyên
truyền, hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt
các nội dung liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ
quan, đơn vị công tác và địa phương nơi cư trú.
2. Kết quả thực hiện
2.1. Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
số 66/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị
số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Đẩy mạnh
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan,
doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự
trong tình hình mới" năm 2022; kế hoạch tổ chức Ngày hội đoàn kết, Vì an ninh
tổ quốc.
2.2. Tiếp tục tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức, người lao
động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước,
Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Công an tỉnh về
công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc
Các phòng, ban, đơn vị, cơ quan phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 07/CTBCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kế hoạch số
66/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, năm 2022
đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng. Xây dựng
Kế hoạch hoặc tổ chức triển khai thực hiện và thực hiện tốt chế độ thông tin báo
cáo theo quy định.
Tiếp tục tuyên truyền các văn bản:
- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung
ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”;
- Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung
ương khóa XII về “Chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc”;
- Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về ''Tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
trong tình hình mới " gắn với việc thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTrBCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về ''Đẩy
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới ";
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- Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về 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
ANTQ trong tình hình mới”;
- Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 26/6/2015 của Bộ Chính trị về ''Tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình
mới ";
- Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định
về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;
- Thông tư số 46/2014/TT-BCA của Bộ Công an về “Bảo vệ cơ quan,
doanh nghiệp”;
- Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 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”;
- Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26/02/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc”.
Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao trách nhiệm trong
việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục củng cố và
phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động phòng ngừa, phát
hiện và đấu tranh với “âm mưu diễn biến hòa bình” và các luận điệu tuyên
truyền của các thế lực thủ địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội
phạm ... Góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi
tình huống.
2.3. Văn phòng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị; công chức, viên chức, lao
động tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh
tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Phong trào “Hướng về cơ sở,
đảm bảo tốt an ninh trật tự ngay tại cơ sở, trong từng thôn, bản, gia đình, cơ
quan, doanh nghiệp, trường học” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường
và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”;
Chương trình, mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với việc tiếp
tục thực hiện Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh
về việc phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ các xã
khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2026.
2.4. Về công tác bồi dưỡng, tập huấn, Văn phòng cử công chức, viên
chức, lao động các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc; giáo dục quốc phòng, an ninh, theo yêu cầu của các sở,
ngành, cơ quan chức năng
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2.5. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan phối hợp với công ty TNHH
BLT Sơn La và các cơ quan có liên quan bảo vệ an toàn cơ quan trong dịp nghỉ
lễ, tết; đảm bảo an toàn trật tự tại Trụ sở Trung tâm hành chính tỉnh.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày
03/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày
15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Đẩy mạnh công tác xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà
trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình
mới" năm 2022 và Kế hoạch số 23/KH-VPUB ngày 06/3/2022 của Văn phòng
UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ
trưởng Bộ Công an. Trọng tâm là quán triệt, phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể
công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày
15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.
2. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan chỉ đạo lực lượng tự vệ phối hợp
các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ; các đơn vị thực hiện tốt công tác
đảm bảo an ninh trật tự phạm vi, lĩnh vực quản lý.
3. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng
nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kết hợp phát
động phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” với “Thi đua yêu nước”; tăng
cường đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.
4. Đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ
chính trị nội bộ, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật
tự, an toàn xã hội trong cơ quan, đơn vị.
5. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy
ngoài giờ làm việc và các ngày nghỉ lễ, Tết. Báo cáo kịp thời các phát sinh trong
quá trình triển khai thực hiện với cấp có thẩm quyền để xử lý.
Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh (Báo cáo);
- LĐVP;
- Đ/c Hòa (Tổng hợp);
- Trang Thông tin điện tử VP;
- Lưu: VT, TCHCQT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Sòi Đức Nghĩa

