
   

UBND TỈNH TUYÊN QUANG                

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:  18  /KH- STP                                                                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

   Tuyên Quang, ngày   05    tháng  4  năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác xây dựng và đẩy mạnh Phong trào 

 toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 

  
 

Thực hiện Kế hoạch số1046/KH- BCĐ- CAT- PV05 ngày 12/3/2019 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn 

xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên 

Quang về thực hiện công tác xây dựng và đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc năm 2019, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

số1046/KH- BCĐ- CAT- PV05 ngày 12/3/2019  của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

tội phạm; phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng Phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang. 

2. Yêu cầu  

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm đúng tiến độ, phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo, tình hình thực tế của cơ quan, 

gắn với triển khai thực có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ 

chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện 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 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.  

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019. 

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương về công tác xây dựng và đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm: 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 của Ban Bí thư 

khóa XI 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 46- CT/TW ngày 22/6/2015 

của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Nghị quyết số 25- NQ/TW 
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ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; 

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”; Chỉ thị số 03/CT- BCA- V28 ngày 03/6/2016 của 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 văn bản của địa phương có liên quan đến công tác bảo vệ an 

ninh Tổ quốc cho công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị để thực 

hiện; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” (ngày 19/8) hiệu quả, thiết thực, phù hợp điều kiện cơ quan, đơn vị. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (đối với khối Văn 

phòng), các đơn vị sự nghiệp.  

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, 

giáo dục pháp luật; phát huy các hình thức tuyên truyền pháp luật có hiệu quả 

cho cán bộ, Nhân dân, trong đó trú trọng tuyên truyền pháp luật tại các địa bàn 

trọng điểm về vi phạm pháp luật, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố.  

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện công 

tác hòa giải ở cơ sở.      

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Tư pháp 

các huyện, thành phố.  

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

5. Thực hiện có hiệu quả các hình thức trợ giúp pháp lý cho các đối tượng 

được trợ giúp pháp lý.  

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, trung tâm thuộc Sở có trách nhiệm triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 
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2. Giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu giúp Lãnh đạo Sở 

theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

3. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố triển khai các nội dung được phân 

công tại Kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương; phối 

hợp với các phòng, trung tâm thuộc Sở trong quá trình thực hiện Kế hoạch. 

4. Chế độ báo cáo: Các phòng, đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ tại 

Kế hoạch này, báo cáo Sở Tư pháp kết quả thực hiện 6 tháng (trước ngày 20/5) và 

tổng kết năm (trước ngày 15/11). 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng và đẩy mạnh Phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang./. 

 
Nơi nhận:               
- Công an tỉnh (t/hợp);  

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các Phòng, TT thuộc Sở     (thực hiện);                 

- Phòng TP các huyện, TP; 

- Trang TTĐT (đăng tải); 

- Lưu VT, PBGDPL (Hòa-02). 
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