
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
THI  xA CA LO Thc Ip — Ty' do — Hnh phüc 

S5J  /KH-UBND Cuv Ló, ngàytháng 8 nàm 2022 

KE HO3CH 
To chtic "Ngày hi toàn dn bão v An ninh To quôc" 11am 2022 

Thirc hiên Kê hoch s 53 1/KH-UBND ngày 22/7/2022 cüa UBND tinh 
Ngh An ye to chrc "Ngày hi toàn dan báo v An ninh TO quOc" nãrn 2022, 
UBND thj xã Cira Lô xây dirng kê hoch trién khai thirc hin nhu' sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Day rntnh cong tác tuyên truyên, giáo diic truyên thng yêu nu'ó'c, lông tu' 
hào dan tc, nâng cao thirc, trách nhim cüa can bô, dâng viên và các tang 1p 
nhân dan trong si,r nghip bão v an ninh quôc gia, bão darn trt tir, an toãn xa hi 
và xây dirng 1irc luçmg Cong an nhân dan thixc si.r trong sach, vrng rnanh, chInh 
quy, tinh nhuê, hin dti, dáp 1rng yêu cau, nhirn vi trong tmnh hInh rnói; phát huy 
tinh than cánh giác, kiên quyêt dâu tranh lam that b?i  chiên lu'çic "din biên hôa 
bInh" cüa các the hrc thi djch Va ti phtm, báo ye vü'ng chäc an ninh, trt tii'. 

2. Qua t chirc "Ngày hi toân dan báo v To quc" dê biêu du'ong, khen 
thi.r&ng, nhân rng nhung mO hInh, tp the, ca nhân xuât sac, diên hInh tiêu biêu 
trongxây drng phong trâo toàn dan bão v ANTQ; dOng thôi tio khI the thi dua 
sOi nôi trong các tang lap nhan dan nhãm dua phong trâo toàn dan bão v ANTQ 
phát triên sâu rng, vng chäc và dit hiu qua cao, dáp irng yêu câu, nhirn vi.i báo 
v an ninh, trt tr trong tInh hInh rnó'i. 

3. Vic té chirc "Ngày hi toân dan bâo v To quc" phái darn báo thit 
thixc, trang tr9ng, có nghia vâ huang ye co' so'. 

II. NQI DUNG THVC HIN 

1. Các hot dng tiên tó'i "Ngày hi toàn dan bão v To quôc" 

- Day rntnh cOng tác tuyên truyên den can b, dáng viên và nhân dan ye 
truyên thông ye yang cüa dan tc, vai trO länh do cüa Dáng; thãnh tkI'u  cüa dat 
nuo'c; vai trO, sirc rninh to ló'n cüaNhân dan trong sir nghip giái phóng dan tc, 
xây dirng và bão v TO quOc; truyên thông anh hung ctia COng an nhân dan Vit 
Nam trong 77 näm xây dirng, chiên dâu và tru'o'ng thãnh; vj trI, vai trô, tarn quan 
tr9ng cüa phong trào toân dan bão v ANTQ; xác djnh rO trách nhiêrn cüa các cap 
üy dâng, chInh quyên, Mt trn TO quOc, các to chrc thanh viên và các tang lop 
nhan dan trong xây dirng phong trào toàn dan bâo v ANTQ. 

- TO chñ'c thirc hin cO hiu qua các van bàn chi dto cüa Dáng, Nhà nuO'c, 
B COng an v cOng tác xay dçrng phong trào toàn dan báov ANTQ, trong tarn là: 
Kt lun sO 44-KL/TW ngày 22/01/2019 cüa Ban BI thu ye vic tiêp tic day rnnh 
thrc hin Chi thj so 09-CT/TW ngay 01/12/2011 cüa Ban BI thu' khóa XI ye tang 
cuo'ng sir länh dao  cüa Dang dOi vâi phong trào toan dan bao v ANTQ trong tInh 
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hInh inâi; K hotch s 58/KH-UBND ngày 26/01/2022 cüa UBND tinh ye xây 
drng phong trào toàn dan bâo v ANTQ nàm 2022 trén dja bàn tinh Ngh An. 

- Tp trung xây dirng, cüng c phong trào c các dja bàn tr9ng dim, phirc tp 
ye an ninh, trt tçr trong co quan, doanh nghip, ca s giáo dic; dôi mri hInh thirc, 
bin pháp xây dirng phong trào phii hçp vi tInh hInh, nhim vi bão v an ninh, 
trt tir cüa da phucmg, dcm vj; thirc hin có hiu qua các chiicrng trInh, quy chê, kê 
hoch phôi hçTp gitta các Ca quan, ban, ngành, doàn the ye cong tác báo dam an 
ninh, tr.t tu'; xay dirng 1irc lugng chuyên trách và 1?c  luçing nông cot xây dirng 
phong trào toàn dan báo v ANTQ trong sch, v&ng rnnh. 

- Can ctr váo tInh hInh thrc t, các dja phuo'ng lira ch9n so' kt, tong k& xây 
du'ng, nhân rng các rnô hInh hay, có hiu qua thiét thirc. 

- Co vu, biu duang, khen thu'&ng nhng tp th, cá nhân có thành tIch tiêu 
biêu, xuât sac trong phong trào toàn dan bào v ANTQ. To chrc các hot dng 
giáo diic truyên thông, hot dng ye nguôn, den an, dáp nghia, thäm hOi dng viên 
dôi vi gia dInh can b lam cong tác xây dirng phong trào toàn dan báo v ANTQ, 
hrc lugng nông cot báo v ANTT & ca si và quân chüng bj hi sinh, bj thuo'ng trong 
cong tác bào v ANTT, phOng, chOng ti phm. Day minh các hot dung van hóa, 
van ngh, the dic the thao. 

2. Ni dung, hInh thñ'c, phm vi, thành phn, thôi gian to dine "Ngy 
hii toàn dn bão v To quôc" 

2.1. N3i dung "Ngày Iz3i bàn dan báo v To quc" grn các ni dung sa,,: 

- Kh&ng djnh vj trI, vai trô, trn quan tr9ng cüa phong trào toàn dan bào v 
ANTQ và cOng tác xây dirng phong trào toàn dan bão v ANTQ. 

- Dánh giá tInh hInh, két qua phong trào và cong tác xây dçrng phong trào 
toàn dan bào v ANTQ trong thO'i gian dã qua (trQng tarn là 8 tháng dáu nàrn 
2022); ri.1t ra nhü'ng bài h9c kinh nghim, d ra phuang hung, nhim v cOng tác 
xãy dirng phong trào toàn dan bào ye ANTQ trong thai gian tip theo. 

- Biêu duang, kEen thu'ng, dng vien các tp the, cá nhân có thành tIch xu.t 
sac trong xây dirng phong trào toàn dan báo ye ANTQ. 

2.2. HInh tháv to clu'rc "Ngày Iii toàn dan báo v To quôc" 

2.2.1. Phán lé 

- Chicang trmnh phán lé gain các ni dung: 

+ L chào c; tuyen bô 1 do, giâi thiu 4i biêu; 

+ Diên van k' nim on li vi trI, thm quan tr9ng, dánh giá kët qua cOng tác 
xây dirng phong trào toân dan bâo ye ANTQ thai gian qua 'à phuong hithng 
nhiêm yu thi gian ti; dông thè'i ket hqp tO chirc so ket, tong ket các mô hInh hay, 
hot dng có hiu qua thiet thirc; 

+ Thào 1un, trao dOi kinh nghim xay dirng phong trào; 

+ Cong b quyt djnh và trao thu&ng (nu có); 
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+ D?i biu cp trên phát biêu; 

+ Phát biu dáp tr cüa nguô thrng du dm vi to chiirc ngây hi; 

+ K kk giao tthc thi dfla (nu có); 

+ Tuyên b k& thüc phn 1. 

- Khánh tiê't, trang trIphcn ìé: 

+ Thirc hin theo quy djnh ti Diêu 10, Nghj djnh so 111/2018/ND-CP ngày 
31/8/2018 cia ChInh phü quy djnh ye ngày thânh lip, truyên thOng, ngày hu'Gng 
irng ciia các bô, ngânh, dja phucmg. 

+ Tiêu d: PhIa trên ghi ten Ban Chi do phông, chông ti phrn, t nn xã 
hi và xây drng phong trào toàn dan bão v ANTQ; 

+ O giQ'a ghi: Ngày hi toàn dan bão v To quôc; 

+ PhIa duii c11ng: ten dja danh, ngày, tháng, nàrn. 

2.2.2. Phdn hói, tp trung to chi'cc các hocit dng sat,: 

- Các hott dng van hóa, van ngh, the dic, the thao, có chü dê v.n dng 
toàn dan tharn gia bâo v ANTQ; 

- To chirc g.p mat, giao lixu, tpa dam, trao di kinh nghim giUa các diën 
hInh tiên tiên trong phong trào toàn dan váo ye ANTQ, các hoat dông "Dan vn 
khéo" cüa cap üy dáng, chInh quyên, các ban, ngành, doàn the các cap; cüa lirc 
Iuqng Cong an nhân dan; to chirc diên dan "COng an lang nghe kiên nhân dan"; 
t.ng qua các tp the, cá nhân có thành tIch trong cong tác bào v ANTI, cac dôi 
tucYng chInh sách... 

2.2.3. Phcn tuyên truyn: Dy manh  cOng tác tuyên truyn trên các phuang 
tin thông tin dai  chiing, d.c bit là phát trén h thông truyên thanh cüaphithng vi 
các ni dung: Sure rnanh cüa quân chuing nhân dan trong sir nghip dâu tranh bäo 
v ANTI; Six phát triên, lan mnh cüa lixc lucing CAND luôn gãn lien vd'i phong 
trào toàn dan bão v an ninh To quôc, ma dinh cao là "Ngày hi toàn dan báo v 
ANTQ"; Tiêp tc tO churc thirc hin Ngày hi toân dan báo v ANTQ có nghia 
thiêt thrc, hiu qua gop phân nâng cao hiu qua phong trào toàn dan báo v ANTQ 
trong tInh hInh mai... 

2.3. P/i cmi vi, cVa bàn to char t/thn/, p/un thani dii' 

- Pham vi dja bàn: Do khOng phäi là nàm chin nên vic to chüc Ngày hi 
toàn dan báo v ANTQ chü yêu các dja bàn các khu dan cix, ccx quan, doanh 
nghip, cci sO giáo diic, nhât là & dja bàn tr9ng diem, phi'c ttp ye ANTT, các dja 
bàn chiên luçic, vñng dOng bào dan tc, ton giáo. 

- Thành phn tham dir: 

+ Di biêu cap thj xã: Mi d?i  din thành viên Ban Chi do phOng chông ti 
phm, t nn xã hi và xây durng Phong trào toàn dan bào v ANTQ thj xa dix, chi' 
do, dng viên nhân dan nhãn dip "Ngày hi toàn dan báo v TO quOc" co sd 
(giao Cong an thl xã huang dan). 
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+ Dai biêu dja phuang: Nhüng tp the, cá nhân có thành tIch xuât sac trong 
phong trào toàn dan bào v ANTQ du'çic UBND các cap, Cong an các cap khen 
thu'ó'ng; ngu'ô có uy tin trong cong dOng; dti biêu di din các khu dan Cu; di 
din các ca quan, dan vj dóng trén dja bàn; thành viên Ban Chi do phông chOng 
tôi pharn, tê nan xã hôi va xây dung Phong trao toan dan bao ye ANTQ cua dia 
phu'ang; lãnh do cap ñy, chInh quyên, Mt trn To quôc, doàn the... 

2.4. Thôi gian: Tfr ngày 01/8/2022 dIn ngày 19/8/2022. 

3. Phuong pháp to chñ'c "Ngày hi toàn dan bão v TO quOc" 

- Ban Chi do phông chng ti phrn, t nn xã hi và xây dçrng phong trào 
toàn dan báo v ANTQ ban hành kê hoch to chirc "Ngày hi toàn dan bâo v To 
quôc" nãm 2022. 

- UBND các phu'rng rni don vj 1ira ch9n 01 khM dan cu d chi dto lam 
"diem" to chirc "Ngày hi toàn dan bâo v To quôc". 

- Chñ dng phôi hçip vó'i các co quan thông tin dê thirc hin thung xuyên, 
lien tiic cong tác tuyên truyên tru'c, trong và sau djp to chc Ngày hi toàn dan 
bâo v ANTQ, $p trung cao diem trong dip nirn 17 nam"Ngày hi toàn dan 
bäo v ANTQ" và k nim 77 närn Ngày truyên thông CAND; k nim Cách ming 
Tháng Tarn, Quôc khánh 02/9. Vn diing kêt hgp các hInh thirc tuyên truyên sâu 
rng trong nhân dan bang các bin pháp, phuong tin phii hgp. Chiii tr9ng vic phát 
huy vai trO cüa ngui có uy tIn, diên hInh tiên tiên trong cong dông dé nâng cao 
hiu qua tuyên truyén. Mt sO khâu hiu tuyên truyên nhu: 

+ "Báo v To quOc Vit Nam xâ h5i chz'i nghia là sz nghip cia toàn dan ", 

+ "Cong dan có nghia vii tuán theo Hiln phcp và pháp lut, tharn gia báo v 
an ninh quóc gia, trt ty', an toàn xâ hç5i và chap hành nhüng quy taG sinh hoqt 
cong cç3ng "; 

+ "Tham gia phong trOo toOn clan bOo v an ninh TO quOc là trOch nhirn vO 
quvén lii cua toàn dOn "; 

+ Thi dua 1p thành tIch chào mirng 77 nàm "Ngày truyén thOng COng an 
nhOn dOn" và 17 nOm "Ngày hi toàn dOn bOo v an ninh TO quO'c ", 

+ Nhiçt lit chOo mz'cng K nim 77 na/n "NgàytruyOn thOng COng an nhOn 
dOn' vO 17 nOin "NgOy hi toOn dOn bOo v an ninh TO quOc ", 

+ Phát huy tinh thcn yeu nu'ác vO chi nghia anh hung cOch mqng, bOo v 
vu'ng chOc nén an ninh, trát tu cua TO quOc ". 

Ngoài ra, các dan vi có th d ra các khu hiu khác phii h9'p vó'i chü d 
"Ngày hi toàn dan bão v an ninh TO quOc". 

- Mt so dan vj, co s có tInh cht dc thà (co s ton giáo, doanh nghip có 
von dâu tu nu'c ngoài...), Ban TO chrc Ngày hi toàn dan bào ye ANTQ có the 
linh hoat dieu chinh ni dung, hInh thirc, chuang trInh cho phfi hçp. 
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4. Kinh phi thrc hin: Ban Chi do phông chng ti phim, tê nan xã hi và 
xây dixng phong trâo toàn dan báo v ANTQ các phuiing tham mu'u, dé xut 
UBND phumg chi do "diem" t chüc "Ngày hi toàn dan báo v To quc" bang 
kinh phi tir ngân sách dja phuo'ng. 

III. TO CHIYC THIJC HIIN 

1. Ngày hi toân dan báo v ANTQ do UBND các cp chi do vá xây drng 
kê hoch to chirc thirc hin; lirc lugng Cong an chü trI, phôi hcp vó'i các thành viên 
trong Ban Chi dio phông, chông ti phm, t ntn xã hi và xây dirng phong trâo 
toàn dan báo v ANTQ và các ban, ngành, doán the tham rnu'u, tO chü'c thirc hin. 

2. Can cir chirc näng, nhiêm vu, các phông, ban, ngành, doân th cp thj xã 
có lien quan, UBND các phuèng xây dirng ke ho.ch thirc hin; báo cáo kêt qua tO 
chüc "Ngày hi toàn dan bao v To quôc" ye UBND thj xã (qua COng an thj xã) 
trithc ngày 25/8/2022. 

3. Phông Van hóa, Thông tin thj xã tang cuè'ng tuyên truyên ye các hot 
dng cong tác xây dirng phong trâo toàn dan bão v ANTQ vá Ngày hi toãn dan 
bão v ANTQ näm 2022. 

4. Cong an thj xã hithng dn, kim tra, don dêc thirc hin Ké hoch nay. 
Tng hçp báo cáo Ban Chi do phông, chông ti phrn, t nin xa hi và xây dirng 
phong trào toãn dan báo v ANTQ tinh theo quy djnh. 

Yêu câu các phông, ban, ngành, doàn th c • th xacó lien quan, UBND các 
phu?mg thirc hin nghiêm ttiic; nêu có khó kh'', vui . mac, báo cáo UBND thj xa 
(qua COng an thj xâ) dê huóng din, chi do./' 

Noi nhân: 
- UBND Tinh; 
- Cong an tinh; 
- TI Tlij ui', TI HDND Thj x; 
- TrtrOng các co quail, ban, nganh, doàn the; 
- Chi tjch UBND cac phuàng; 
- Luu VTUB (gôc); CA (NVQ); SL: 4 

(clé báo cáo); 

Vö Van Hñng 
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