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KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
trên địa bàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019
Căn cứ Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối cơ
quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành ngày
26/3/2019 của Công an Thành phố Hà Nội;
Căn cứ chương trình công tác, kế hoạch năm 2019 của Nhà trường,
Để đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực trường loại trừ các nhân tố gây mất ổn
định, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện các chỉ thị,
nghị quyết của Thành ủy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đảng bộ trường và lực lượng Công
an các cấp, Ban Giám hiệu ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An
ninh Tổ quốc trên địa bàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019 và đề nghị các đơn
vị trực thuộc trường, các tổ chức chính trị xã hội trong trường cần tập trung chỉ đạo thực
hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau:
1. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019 và các kế hoạch bảo vệ nhà trường trong các
dịp lễ, tết, các sự kiện diễn ra trên địa bàn trường. Kịp thời thông tin và phối hợp với các
lực lượng chức năng giải quyết tình hình liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại đơn vị
mình quản lý. Nâng cao nhận thức của Cấp ủy Đảng, Chính quyền và cán bộ, viên chức,
học viên, sinh viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng trong
chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của đất nước cũng như
sự ổn định và phát triển của Nhà trường.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản của các cấp về công tác bảo đảm an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc.
- Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ
đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Hà Nội về
công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
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- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số: 09/CT-TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị định số: 06/2014NĐ-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"….
- Quán triệt, vận động cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc,
có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ an
ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Nghị
quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số: 28-NQ/TW, ngày
25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số: 48-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"; Chỉ thị số: 04/CT - BCA-V28, ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về "Tăng cường xây
dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình mới"; Chỉ thị số: 03/CT - BCA-V28, ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ
Công an về "Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
trong tình hình mới"….
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số: 04/CT - BCA, ngày 21/4/2014 của
Bộ Công an về Tăng cường củng cố nền an ninh, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị số: 07/CT - BCA, ngày 05/8/2014 về đẩy
mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số: 16/CT - TTg, ngày 16/5/2016
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận trong nhà trường trong tình
hình mới.
3. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc”; Công tác xây dựng các mô hình, chuyên đề.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm làm gương của người đứng đầu Cấp ủy, Chính
quyền các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Nhà trường; Của từng Đảng viên, cán bộ, viên chức,
học viên, sinh viên trong việc chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nêu gương và khen thưởng kịp thời “Người tốt - việc
tốt”, các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức tuyên
truyền phổ biến, vận động cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên tham gia công tác xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều
kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn, tạo điểm nhấn có sức lan tỏa, lôi cuốn
trong phong trào.
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4. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước:
- Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000, đặc biệt là Chỉ
thị số: 02/CT - TTg, ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ‘‘Nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới” và Kế hoạch số: 129/KH UBND, ngày 16/10/2012 về việc thực hiện Chỉ thị số: 05/CT-TTg; Qui chế bảo vệ bí mật
Nhà nước ban hành theo Quyết định số: 84/2014/QĐ-UB, ngày 02/12/2014 của UBND
Thành phố Hà Nội….); Thường xuyên rà soát bổ sung danh mục, quy chế bảo vệ bí mật
Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị.
- Củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bổ sung các trang
thiết bị phục vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan,
đơn vị. Tạo điều kiện cho các đồng chí trực tiếp làm công tác bảo mật tại cơ quan, đơn vị
tham gia lớp tập huấn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước do Công an Thành phố tổ chức.
5. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt
- Xây dựng lực lượng bảo vệ nhà trường trong sạch, vững mạnh theo Thông tư số:
46/2014/TT-BCA, ngày 16/10/2014 của Bộ Công an "quy định chi tiết thi hành một sô
điều của Nghị định số: 06/2013/NĐ-CP, ngày 09/01/2013 quy định về Bảo vệ cơ quan,
doanh nghiệp".
- Nhà trường thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động
của lực lượng Bảo vệ; bổ sung, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, được bồi
dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, pháp luật; thường xuyên làm tôt công tác giáo dục chính trị tư
tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng ngày càng
trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao; quan tâm hơn đến
các chế độ, chính sách phụ cấp, trang bị công cụ, phương tiện công tác cần thiết cho lực
lượng Bảo vệ.
- Duy trì hoạt động và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Bảo vệ chuyên trách,
bán chuyên trách trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
6. Công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc
- Chủ động phối hợp với lực lượng Công an các cấp và các cơ quan, đơn vị đóng trên
địa bàn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt trong dịp Lễ, Tết và các sự kiện
trọng đại.
- Phối hợp với Công an Thành phố trong công tác tập huấn nghiệp vụ, kiến thức
pháp luật chuyên sâu cho lực lượng Bảo vệ Nhà trường, lực lượng làm công tác đối ngoại,
hợp tác Quốc tế, lực lượng làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm nâng cao tinh thần
cảnh giác, ý thức cách mạng từng bước nâng cao trình độ mọi mặt, hiệu quả hoạt động của
các lực lượng này, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với
Công an Thành phố Hà Nội tổ chức các đợt tập huấn riêng. Tạo điều kiện cho cán bộ bảo
3

vệ; cán bộ làm công tác đối ngoại, hợp tác Quốc tế; cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội
bộ được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Công an Thành phố tổ chức.
7. Công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Kịp thời phát hiện, động viên, tạo điều kiện để những gương "người tốt, việc tốt",
những mô hình hay, những điển hình tiên tiến được phát huy và nhân rộng; Thường xuyên
trao đổi, phổ biến những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt, phát hiện những nhân tố mới.
- Tổ chức đánh giá tổng kết phong trào, đề xuất khen thưởng theo hướng dẫn của
Công an Thành phố. Kịp thời lựa chọn, đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu
biểu có thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để
động viên khích lệ phong trào. Rà soát đề xuất tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ
quốc cho các cá nhân tiêu biêu theo hướng dẫn của Công an Thành phố. Tăng cường khen
thưởng đột xuất, khen thưởng theo vụ việc, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành
tích trong công tác xây đựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
8. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ vào nhũng nội dung công tác trên đề nghị Cấp ủy, trưởng các đơn vị trực
thuộc trường, các tổ chức chính trị xã hội trong trường căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của
đơn vị chủ động có kế hoạch hoạt động theo từng mảng công tác mà mình phụ trách để phù
hợp góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn Xã hội.
- Bộ phận Bảo vệ có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các đơn vị
tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung yêu cầu đề ra và tổng hợp tình hình báo
cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công an thành phố Hà Nội.
- Trong quá trình thực hiện hoặc phối hợp thực hiện nếu có vướng mắc, cần liên hệ
trực tiếp với bộ phận Phòng Bảo vệ nhà trường để được hướng dẫn.
Nơi nhận:
- Công an TP.Hà Nội (để báo cáo);
- Đảng ủy, Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Các tổ chức chính trị xã hội (để phối hợp);
- Đơn vị trực thuộc trường (để thực hiện);
- Lưu: P.TH; P.BV.

KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

PGS.TS Hoàng Văn Cường

4

