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KẾ HOẠCH
Xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2019
của Văn phòng UBND thành phố
Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
trong tình hình mới”; Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ
Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh
nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình
hình mới”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công
an về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà
trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Kế hoạch số 14/KH-CATP-PV05 ngày
28 tháng 01 năm 2019 của Công an thành phố Phát động phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn
“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2019
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch xây dựng cơ
quan “An toàn về an ninh, trật tự” (sau đây viết gọn là “An toàn về ANTT”) năm
2019, cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trụ sở tại số 02, đường Hoà
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Xung quanh trụ sở Văn phòng Ủy ban
nhân dân thành phố có rất nhiều cơ quan khác như: Bưu Điện thành phố; Thư viện
thành phố; Kho bạc Nhà nước quận Ninh Kiều; Ngân hàng Nhà nước, Sở Ngoại
vụ; Ban quản lý dự án đầu tự xây dựng thành phố; Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân thành phố, trong trụ sở còn có Chi Cục văn thư Lưu trữ trực thuộc
Sở Nội vụ và Viện Kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ, phía sau có quán café Hồ
Sen thuộc Nhà khách Cần Thơ. Nhìn chung, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành
phố nằm trong khu vực có tình hình an ninh, trật tự tốt, có lực lượng cảnh sát bảo
vệ trực 24/24 và lực lượng Bảo vệ chuyên trách phối hợp với Đội Tự vệ cơ quan
trực đêm tại khu vực này.
- Văn phòng là cơ quan chuyên môn, ngang sở, là bộ máy giúp việc của Ủy
ban nhân dân (UBND) thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; có chức năng tham
mưu tổng hợp, giúp UBND thành phố tổ chức các hoạt động chung của UBND
thành phố; tham mưu, giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều hành các hoạt
động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin
phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND thành
phố và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều
kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND thành phố.
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- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Văn phòng Ủy
ban nhân dân thành phố hiện nay là 104 người, trong đó đảng viên là 81, Đoàn
viên thanh niên là 35 và lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu là 21, lực lượng bảo
vệ chuyên trách là 12, Đội Tự vệ cơ quan là 12. Cơ quan có tổ chức Công đoàn cơ
sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Số lượng công chức, viên chức Cục
Văn thư Lưu trữ và Viện Kinh tế xã hội thành phố là 40 người.
- Văn phòng UBND thành phố là nơi thường xuyên đón, tiếp cán bộ cấp cao
của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, cán bộ, công chức các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành và nhân
dân đến làm việc và liên hệ công tác, lúc cao điểm có khoảng hơn 500 người.
Trung bình khoảng 100 - 200 người.
- Xuất phát từ tình hình thực tế nên mỗi cán bộ, công chức, viên chức cơ
quan luôn nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống các biểu hiện hoạt động diễn
biến hòa bình của địch, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ tài sản cơ quan. Thực hiện
tốt nội quy an toàn, phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ. Xây dựng tổ chức
Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và lực lượng bảo vệ trong sạch vững mạnh, nội bộ
đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, thực hiện tốt tập trung dân chủ, chăm lo đời sống
công chức, viên chức.
II. Mục đích, yêu cầu
- Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2019 góp phần
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cần đảm bảo thực hiện các yêu cầu sau:
+ Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố thường xuyên quán triệt
cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan
trọng về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình
mới, xây dựng cơ quan đạt 4 tiêu chí về “An toàn về ANTT”.
+ Tổ chức tuyên truyền kịp thời bằng nhiều hình thức đến toàn thể CBCCVC
về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến
công tác ANTT, an toàn xã hội, thường xuyên cặp nhật các thông tin chính thức
của Đảng, Nhà nước để quán triệt đến CBCCVC nắm bắt, hiểu rõ tình hình, từ đó
giúp CBCCVC hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, chiến
lược “Diễn biến hòa bình” để luôn có ý thức chủ động đối phó với luận điệu tuyên
truyền, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kích
động chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… làm cho cán bộ đảng viên
phai nhạt lý tựởng dẫn đến “tự diễn biến” sa sút trong công tác, mất ý chí chiến
đấu, mất cảnh giác, mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước.
+ Thực hiện nghiêm túc chế độ bồi dưỡng, tập huấn đối với lực lượng tự vệ
cơ quan. Duy trì trực bảo vệ 24/24 giờ tại cơ quan và có tăng cường trực vào các
ngày lễ, tết, các ngày thành phố tổ chức các sự kiện quan trọng.
+ Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, cảnh giác phòng gian bảo mật, kiên
quyết xử lý những hành vi tiêu cực, tham nhũng và các hành vi vi phạm phát luật.
Giữ mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn: công an, quân
sự… nắm bắt và xử lý tình huống kịp thời vấn đề ANTT trong trụ sở UBND thành
phố.
2

III. Tiêu chí xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm
2019
1. Các tiêu chí xây dựng cơ quan “An toàn về ANTT”
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới nội
dung tuyên truyền theo hướng sát với thực tế, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức cơ quan nhận thức sâu sắc về “An toàn về ANTT”, xây dựng cơ
quan đạt 4 tiêu chí về “An toàn về ANTT”. Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND
thành phố thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ công tác đảm bảo “An toàn về
ANTT”, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc bảo vệ “An toàn về
ANTT”
- Mỗi CBCCVC gương mẫu thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ quan “An
toàn về ANTT”, bao gồm:
- Tiêu chí 1: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước; chấp hành các quy định của địa phương, nội quy, quy chế của ngành,
của cơ quan về công tác bảo đảm “An toàn về ANTT”.
- Tiêu chí 2: Thực hiện tốt việc phòng gian bảo mật, bảo vệ tài sản, phòng
chống cháy nổ.
- Tiêu chí 3: Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể cơ quan trong
sạch, vững mạnh.
- Tiêu chí 4: Thực hiện tốt chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm,
phòng chống ma túy, mại dâm của Chính phủ; xây dựng cơ quan đạt nội dung 3
không “không tội phạm, không ma túy, không mại dâm” chấp hành nghiêm các
quy định của Đảng và Nhà nước.
2. Các bước tiến hành
Bước 1: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019 Xây
dựng Kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch đảm bảo “An toàn về
ANTT” tại cơ quan.
Tổ chức triển khai đến toàn thể CBCCVC các nội dung trên bằng hình thức
sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Chỉ đạo các phòng, bộ phận quán triệt đến toàn thể
CBCCVC đăng ký, cam kết thực hiện kế hoạch “An toàn về ANTT” tại cơ quan.
Bước 2: Từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019 tiếp
tục quán triệt đến CBCCVC thực hiện nghiêm kế hoạch đảm bảo “An toàn về
ANTT” bằng các hình thức chào cờ đầu tuần, họp giao sơ kết 6 tháng của Văn
phòng.
Bước 3: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày 20 tháng 11 năm 2019 Ban
Chỉ đạo cơ quan họp tổng kết và báo cáo việc thực hiện kế hoạch xây dựng cơ
quan “An toàn về ANTT” năm 2019. Trên cơ sở đó đề nghị Công an thành phố
công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Các đoàn thể:
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Phát động 100% CBCCVC ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội
quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2019.
2. Đội Tự vệ và Đội phòng cháy chữa cháy cơ quan:
- Đội Tự vệ cơ quan và Đội phòng cháy và chữa cháy cơ quan chủ động đề
xuất kế hoạch phối hợp Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu - Công an thành phố (PC65),
phường đội và công an: phường Tân An và phường An Hội bảo vệ an toàn về an
ninh, trật tự trụ sở UBND thành phố.
- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy năm 2019.
3. Phòng Quản trị - Tài vụ:
- Giao Phòng Quản trị - Tài vụ phối hợp chặc chẽ các phòng chuyên môn của
Công an thành phố, đảm bảo “An toàn về ANTT” năm 2019 cho cơ quan; chủ
động phối hợp với các cơ quan Trung ương và Công an thành phố xây dựng kế
hoạch bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Cần Thơ làm việc hoặc dự các sự kiện
do thành phố tổ chức.
- Xây dựng kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan và đăng ký
phấn đấu cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2019.
- Rà soát, xây dựng nội quy, quy chế kiểm soát an ninh, trật tự của cơ quan
khi ra vào cổng.
- Định kỳ hàng năm, chấm điểm các tiêu chí đề nghị công nhận cơ quan đạt
tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2019 theo quy định.
4. Trưởng các phòng, bộ phận thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
và BCH các đoàn thể căn cứ vào kế hoạch triển khai đến toàn thể CBCCVC, tổ
chức vận động và thực hiện hiệu quả các nội dung kế hoạch và tiêu chí đề ra.
Trên đây là nội dung Kế hoạch xây dựng cơ quan “An toàn về ANTT” năm
2019 của Văn phòng UBND thành phố./.
Nơi nhận:
- CATP;
- Phòng PA83;
- VP. UBND thành phố (2AE, 5);
- Lưu: VT,NMN.
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