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             Số:           

V/v tuyên truyền “Ngày hội toàn dân 

 bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên hệ thống 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Hà Nội, ngày      tháng     năm  

 

            Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                                           trực thuộc Trung ương 
 
 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 

13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến thường xuyên 

trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương 

tiện truyền thông khác trên địa bàn, nội dung tuyên truyền về “Ngày hội toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như sau:   

1. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị định số 42/2021/NĐ-CP 

ngày 31/3/2021 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc xây dựng 

Công an xã, thị trấn chính quy; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 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; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 

giới quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 

của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong đồng bào các tôn giáo; 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; các chiến lược, chương trình 

quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống mua bán 

người, chống thiên tai, dịch bệnh…, các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về 

công tác xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng nòng 

cốt bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. 

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, đảng 

viên, cán bộ công chức, viên chức trong công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để đảng viên, cán bộ 

công chức, viên chức chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ công dân trên 
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lĩnh vực an ninh, trật tự, không để bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành 

vi vi phạm pháp luật. 

3. Tập trung tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở 

các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự như tuyến biên 

giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các đô thị lớn. 

Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường an toàn về an ninh, trật tự; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phòng 

ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phòng, chống cháy, nổ; đảm bảo trật tự công 

cộng, trật tự, an toàn giao thông. 

4. Tuyên truyền biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động 

đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên, quan tâm chế độ chính sách đối với gia 

đình cán bộ làm công tác xây dựng phong trào, lực lượng nòng cốt bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ hy sinh, bị thương trong phòng chống dịch bệnh, 

trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự. 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc 

(V05), Bộ Công an (để ph/h); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, KMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Minh Phương 
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