TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 84 -CTr/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Gia Lai, ngày 03 tháng 5 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
hành động thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22 tháng 01 năm 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
----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 (viết tắt là Chỉ thị 09-CT/TW), cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện
và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được quan tâm; nội dung, hình thức của Phong trào
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới, cách làm hay, mô hình sáng
tạo, phù hợp với thực tế, góp phần đưa Phong trào đi vào cuộc sống, thu hút đông
đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh
chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho việc thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương.
Tuy nhiên, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc, có nơi chưa
được duy trì thường xuyên, chưa vững chắc, chưa tạo sự lan tỏa mạnh mẽ; nội
dung, chất lượng, hiệu quả của một số mô hình còn hạn chế; lực lượng nòng cốt ở
một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và một bộ
phận cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa cao.
Sự phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội các cấp chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách
nhiệm và năng lực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, nhất là
trong cộng đồng dân cư chưa được quan tâm đúng mức.
Thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn
biến hòa bình” với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Hoạt động phục hồi
FULRO, “Tin lành Đê Ga”, tình hình người dân tộc thiểu số vượt biên sang
Campuchia, Thái Lan và hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối, vi
phạm pháp luật trên các lĩnh vực sẽ còn nhiều phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
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một bộ phận cán bộ, đảng viên… tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân với
Đảng, Nhà nước. Tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp, manh động, nguy
hiểm, gây tâm lý bất an trong xã hội.
Trước tình hình đó, quán triệt, thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22
tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09CT/TW (viết tắt là Kết luận 44-KL/TW) và để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng
Chương trình hành động, cụ thể như sau:
I- MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận
Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với Phong trào Toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc, gắn Phong trào với các chương trình, hoạt động phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đưa Phong trào phát triển thường xuyên,
vững chắc, góp phần quan trọng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an
toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
- Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên
và nhân dân thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm an
ninh, trật tự; xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc
phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2. Yêu cầu
Các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục xác định
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở quan trọng để xây dựng thế
trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế
trận biên phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
các cấp, trước hết là người đứng đầu phải thường xuyên nêu cao trách nhiệm, duy trì
và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;
xác định đây là biện pháp cơ bản, quan trọng để đấu tranh phòng, chống tội phạm,
giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi hai
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.
II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, đề cao trách nhiệm của người đứng
đầu cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Người đứng
đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực
hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, đơn vị, địa phương
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mình. Mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác thực hiện; đồng thời, chủ động
tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân nơi cư trú tích cực tham gia
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tập trung đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền, huy
động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm các nghị quyết,
chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác bảo đảm an
ninh, trật tự, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác, ý thức xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,
chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.
2. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết
thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng địa bàn, lĩnh vực, tạo điểm nhấn có
sức lan tỏa, lôi cuốn, hiệu quả trong Phong trào, trọng tâm là các thôn, làng trọng
điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
đồng bào theo các tôn giáo. Nghiên cứu phát triển Phong trào theo hướng xã hội
hóa, lấy phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự”
từ gia đình đến từng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà
trường; hoạt động của Phong trào phải được lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ
của các cấp, các ngành, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua và kế hoạch,
chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền phù hợp với tình hình hiện nay,
kết hợp giữa các phương pháp truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin
(báo điện tử, mạng xã hội…) để nhân dân được cập nhật thông tin kịp thời, thường
xuyên, đầy đủ, chính xác về an ninh, trật tự; nâng cao cảnh giác trước âm mưu,
hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động; nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội
phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiện tốt các quy
chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng
ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xử lý nghiêm những tổ chức,
cán bộ, đảng viên có sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, vi phạm phẩm chất đạo đức,
lối sống, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt (bí thư chi bộ,
trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, tổ dân phố, người có uy tín trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, chức sắc trong trong các tôn giáo…) làm hạt nhân, chỗ dựa của
nhân dân trong Phong trào Toàn dân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lựa chọn những
người có năng lực, phẩm chất, có uy tín để bổ sung vào các tổ chức quần chúng
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làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao
trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức pháp luật cho lực lượng làm nhiệm vụ
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
4. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân sự, Bộ đội
Biên phòng tỉnh trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc
phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và thực hiện Phong trào Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh
biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả các chương trình,
nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp trong công tác xây dựng Phong trào Toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa Công an với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên, huy
động được các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại
tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa hiệu quả người vi phạm pháp luật tại xã,
phường, thị trấn. Chú trọng xây dựng tổ chức hoạt động của các mô hình tổ tự
quản về an ninh, trật tự và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong
Phong trào.
Duy trì thường xuyên hằng năm việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc, chú ý hướng về cơ sở, thôn, làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, nhà trường để đông đảo các tầng lớp nhân dân trực tiếp tham gia
nhằm ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và Phong trào
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
5. Các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện xây dựng lực lượng Công an nhân
dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng kiện toàn lực
lượng công an xã, phường, thị trấn và từng bước bố trí công an chính quy đảm
nhiệm các chức danh công an xã. Triển khai, thực hiện nghiêm việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động
“Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân học tập,
thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây
dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; xây dựng lực lượng công an từ cấp
tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, thật sự là lực lượng nòng cốt trong Phong trào
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
6. Hằng năm, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị cân đối ngân sách
bố trí, đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện và các nhu cầu cần thiết phục vụ
có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định đối với những trường hợp bị
thương, hy sinh, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc.
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7. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời động viên,
khen thưởng, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay
trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khắc phục những hạn chế, yếu
kém trong quá trình tổ chức thực hiện.
III- PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Đảng ủy Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền, các
ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao hiệu quả của
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình
thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Phong trào; hướng dẫn xây
dựng, củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình đang phát huy tác dụng trong công tác
bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
- Tham mưu, hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương
và của tỉnh đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm
trong tình hình mới. Nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền có
biện pháp giải quyết kịp thời các bức xúc, mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ nhân
dân, không để phát sinh tội phạm, điểm nóng; chủ động làm thất bại âm mưu, hoạt
động của các tổ chức phản động, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
- Phối hợp với các lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ
quốc phòng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12 tháng 7 năm 2010 của
Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ
quốc phòng (viết tắt là Nghị định 77/2010/NĐ-CP). Phối hợp với các cơ quan liên
quan, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, chương trình,
kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc.
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu
quả các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp về công tác
đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện
Đề án của Bộ Công an về tăng cường công an chính quy đảm nhiệm các chức danh
công an xã.
2. Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng thế trận quốc phòng toàn
dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và làm tốt công tác
giáo dục quốc phòng - an ninh. Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh
quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định
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77/2010/NĐ-CP và công tác bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn
xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP,
ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự
vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh
chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Tiếp
tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09 tháng 01 năm
2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Phong trào Toàn dân tham gia bảo
vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
- Phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các đề án, dự án phát triển
kinh tế - xã hội, giúp dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu
vực biên giới phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân gắn với bảo đảm
an ninh, trật tự, an ninh biên giới. Tăng cường chỉ đạo, củng cố lực lượng dân
quân, tự vệ tham gia tích cực công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm,
giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, khu vực biên giới.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
quán triệt sâu rộng Kết luận 44-KL/TW và Chương trình này; tuyên truyền, vận động
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Phong trào Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc.
4. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội các cấp
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên,
đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham
gia phòng, chống tội phạm, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với
các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương. Xây dựng, nhân rộng các mô
hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả, tăng cường các hoạt động tự phòng, tự quản, tự
bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự ở cơ sở.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp đã
ký kết về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc. Hằng năm, có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các ngành, các
cấp để chấn chỉnh, uốn nắn những sơ hở, thiếu sót; phát hiện, biểu dương những
tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã ký kết.
5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện
chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và an sinh xã hội; xây dựng cơ quan, đơn
vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng
cơ quan, đơn vị với xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây
dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
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- Thực hiện tốt Phong trào “Dân vận khéo”, thường xuyên tổ chức tập huấn,
bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức theo
hướng sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, tôn trọng dân, giúp dân và vì nhân dân, nói đi
đôi với làm.
6. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
Chương trình này, gắn việc thực hiện Phong trào với các chương trình, kế hoạch,
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện chính sách dân
tộc, tôn giáo ở địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động hệ
thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh
phòng, chống tội phạm và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng
khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an
ninh, trật tự”. Xây dựng, củng cố phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức
quần chúng, lực lượng công an xã, phường, thị trấn, dân quân tự vệ, bảo vệ dân
phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn trong quản lý, kiểm soát địa bàn.
Chú trọng xây dựng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong
công tác phòng, chống tội phạm và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng Phong trào Toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Định kỳ sơ kết, tổng kết Phong trào, biểu dương, khen
thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong xã hội.
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ Chương
trình này xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình
thực tế của đơn vị, địa phương. Hằng năm có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện
gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Đảng ủy Công an tỉnh).
2. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các
cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này,
định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ Địa phương II Văn phòng Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
các đảng đoàn, ban cán sự đảng, huyện ủy, thị ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành,
Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký)

Hồ Văn Niên
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