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KẾ HOẠCH
Xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021
Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng “Bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự
nghiệp của toàn dân”, trong những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo
nhân dân tham gia, phát triển sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng,
phong phú, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ sự nghiệp đẩy
mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.
Hàng năm, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp
trong tỉnh đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình
thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì cả bề
rộng, ngày càng đi vào chiều sâu; ý thức của quần chúng nhân dân trong nhiệm
vụ phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực; các cấp ủy, chính
quyền coi trọng việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phong trào, duy trì nhiều
mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã
đạt được, việc xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ ở một số đơn vị còn hình thức, chưa được quan tâm duy trì thường
xuyên, chưa đồng đều, một số nơi hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao.
Thực hiện Kế hoạch hành động số 136-KH/TU ngày 25/3/2019 của Tỉnh
ủy Thanh Hóa về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 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
ANTQ trong tình hình mới, Ban chỉ đạo 138 tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng
điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu tổng quát
- Xác định công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những cơ sở thực tiễn quan
trọng để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải
pháp về công tác bảo đảm ANTT; đồng thời thông qua các điển hình tiên tiến để
tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực sáng tạo của các cấp ủy
đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT;
xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; góp phần
củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT tại cơ sở;
phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh.
- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong từng
thời kỳ cách mạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng
địa bàn, từng lĩnh vực cụ thể, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
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chính trị, của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ
gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã hội văn minh, an toàn, từng bước kiềm chế,
làm giảm những nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.
- Tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình
tiên tiến tiêu biểu tạo hiệu ứng lan toả rộng rãi và khí thế thi đua sôi nổi giữa các
tập thể, cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đối với các đơn vị được chọn xây dựng điển hình phải phát động phong
trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội,
hỗ trợ công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp tội phạm. Mục tiêu
kiềm chế, làm giảm trên 10% số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước liền kề;
100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý. Giảm
tối thiểu từ 5-7% tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị
thương. Trên 80% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ
sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Trong năm, phấn đấu trên địa bàn
tỉnh không có xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phân
loại phong trào yếu và 80% phân loại phong trào đạt loại khá, tốt.
- Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn ít nhất 01 xã hoặc thị trấn xây
dựng điển hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngoài ra mỗi thị xã, thành
phố chọn 01 phường để xây dựng điển hình về bảo đảm trật tự đô thị. Ban chỉ
đạo 138 tỉnh chọn 02 xã, 01 phường, 01 thị trấn; 01 huyện để chỉ đạo điểm.
- Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia
phòng, chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong dịp tổ chức “Ngày
hội toàn dân bảo vệ ANTQ” 19/8; “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” 26/6;
“Ngày hội toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các đợt
cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn...
3. Yêu cầu
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, qua đó đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế,
nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phát hiện, lựa chọn những điển hình tiên
tiến để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng.
- Việc triển khai phải được thực hiện từ cơ sở, đúng thời gian quy định và
đảm bảo tính toàn diện, đúng thực chất và hiệu quả.
II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Nội dung
1.1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của
Ðảng, Nhà nước về bảo đảm ANTT, trọng tâm là: Kết luận số 44-KL/TW ngày
22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Quyết định số 521/QĐTTg ngày 13/6/2005 về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; Nghị định
số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần
chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Chỉ thị số 04/CTBCA-V28 ngày 01/4/2014 của Bộ Công an về tăng cường xây dựng, củng cố
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nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình mới; 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 ANTQ
trong tình hình mới; Thông tư 23/2021/TT-BVCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy
định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt
tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"…
1.2. Đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền về chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác
đảm bảo ANTT; tổ chức diễn đàn, các cuộc thi, hội thi, ra quân để thu hút sự tham
gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân; quan tâm phát huy hiệu quả các loại hình
tuyên truyền, kết hợp giữa phương pháp truyền thống với ứng dụng công nghệ thông
tin (tuyên truyền qua internet, mạng xã hội …); qua hệ thống loa, đài truyền thanh
của thôn, phố, xã, phường để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân
dân; nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh
phòng, chống tội phạm để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân
kịp thời cập nhật thông tin về tình hình ANTT, nâng cao cảnh giác trước âm mưu,
phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội
phạm. Tập trung tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý
thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội
phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh, phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch. Vận động
nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, coi đây là nghĩa vụ
và quyền lợi để bảo vệ sự bình yên cho mỗi người dân, gia đình và cộng đồng xã hội.
1.3. Hệ thống dân vận chủ động, tích cực đổi mới hơn nữa trong công tác
tham mưu cho cấp ủy và tổ chức triển khai thực hiện theo hướng rõ việc, có
trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi
đua “Dân vận khéo”.
1.4. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng điển hình
tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó:
- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trật Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã
hội chú trọng phát triển các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia
đình đến cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học,
nhất là tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về
ANTT; đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hợp với tình hình,
nhiệm vụ bảo vệ ANTT của địa phương, đơn vị. Phát động phong trào toàn dân tích
cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; vận động tội phạm ra đầu thú; thu hồi
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn và giữ gìn
trật tự an toàn giao thông; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp
luật, người được đặc xá, tha tù, người mắc các tệ nạn xã hội tại gia đình và cộng
đồng dân cư.
- Tiếp tục củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến
đang phát huy hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo tốt
công tác phòng ngừa xã hội và giải quyết tình hình, vụ việc ngay từ cơ sở, không
để phát sinh điểm nóng, phức tạp về ANTT. Năm 2021, mỗi đơn vị xây dựng mới
từ 01 đến 02 mô hình tự quản về ANTT thực sự tiêu biểu, trọng tâm là mô hình
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"Camera với ANTT", "Cụm giáp ranh với ANTT", "Dòng họ tự quản về ANTT",
"Tổ an ninh công nhân”, “ Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”…
- Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt (Bí thư chi
bộ đảng, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, bản, khu phố, người có uy tín, các
chức sắc trong tôn giáo, dân tộc …), thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao
trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức pháp luật về phong trào toàn dân bảo
vệ ANTQ để làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
1.5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của Chủ tịch
UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT” gắn với thực hiện có
hiệu quả Thông tư 23 của Bộ Công an quy định “Khu dân cư xã, phường, thị trấn,
cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT”, Chương trình mục tiêu
quốc gia của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới.
- Công an tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng
Đề án bổ sung, sửa đổi một số nội dung không còn phù hợp, bất cập trong thực tiễn
thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10. Tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn, Ban chỉ
đạo ANTT cấp xã, Tổ bảo vệ ANTT thôn, Bảo vệ dân phố ở thị trấn, Tổ ANXH,
đảm bảo hệ thống lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở đủ số lượng, đảm
bảo chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lấy tháng 8 hàng năm là
"tháng cao điểm xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT" trên địa bàn toàn tỉnh;
- Tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng hoạt động cho
Ban chỉ đạo ANTT, Tổ bảo vệ ANTT, Tổ ANXH, Bảo vệ dân phố nhằm chủ
động nắm chắc tình hình, phát hiện, giải quyết kịp thời những vụ việc nổi cộm về
ANTT không để phát sinh thành “điểm nóng”;
- Tăng cường, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá phân loại theo Thông tư 23
của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh
nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; phất đấu đạt trên 80% khu
dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn
an toàn về ANTT.
- Nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại phong trào bảo vệ ANTQ tại khu
dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh
theo tiêu chí đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phân loại phong trào
theo 4 loại: tốt, khá, trung bình, yếu;
- Hướng dẫn, chỉ đạo, thẩm định tiêu chí 19.2 về xây dựng nông thôn mới,
tiêu chí 14 về xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiêu chí 4a về xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu. Rà soát, đề nghị đưa ra khỏi diện địa bàn xã trọng điểm, phức
tạp về ANTT.
1.6. Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với
Quân đội nhân dân, Mặt trật Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong việc
thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình, quy chế phối hợp về đảm bảo
ANTT; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại toàn kết toàn dân tham gia và
thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các
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tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ
ANTQ”, tập trung hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, nhà trường để đông đảo nhân dân tham gia.
1.7. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tham mưu với cấp ủy
Đảng, chính quyền cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng điển hình tiên
tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đề ra phương hướng, giải pháp nâng
cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với thực tiễn trong tình hình hiện nay.
Lựa chọn người có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và có uy tín tham gia vào
các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT; thường xuyên tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chính trị pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ đối
với lực lượng bán chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ. Đảm bảo chế độ, chính sách, tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ ANTT cơ
sở, nhất là Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh
nghiệp, nhà trường đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1.8. Tổng kết công tác chỉ đạo, kết quả tổ chức xây dựng điển hình tiên
tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên phạm vi toàn tỉnh; nhận xét
đánh giá về ý nghĩa, tác dụng; những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; rút
ra những bài học kinh nghiệm; những kiến nghị, đề xuất; phương hướng, nhiệm
vụ trong thời gian tiếp theo và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển
hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
2. Biện pháp thực hiện
2.1. Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn ít nhất 01 xã hoặc 01 thị trấn
xây dựng điển hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngoài ra mỗi thị xã,
thành phố chọn 01 phường để xây dựng điển hình về bảo đảm trật tự đô thị. Quá
trình thực hiện phải được lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã
hội và các phong trào thi đua khác tại địa phương, đơn vị phù hợp với phong tục
tập quán, truyền thống văn hóa, đặc điểm tâm lý cộng đồng ở từng vùng, miền
và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.
- Thời gian đăng ký: Hoàn thành trước 25/5/2021.
- Thời gian triển khai Kế hoạch: Hoàn thành trước ngày 30/5/2021.
- Báo cáo tổng kết của cấp huyện gửi về Công an tỉnh - Cơ quan Thường
trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (theo địa chỉ: phòng Xây dựng phong trào bảo vệ
ANTQ Công an tỉnh Thanh Hóa, 15A Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa) trước
ngày 10/10/2021 để tổng hợp báo cáo của cấp tỉnh.
2.2. Ban chỉ đạo 138 tỉnh lựa chọn 05 địa bàn gồm: Phường Quảng Thắng
(TP.Thanh Hóa), thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân), xã Vân Sơn (Triệu Sơn), xã
Đông Văn (Đông Sơn) và huyện Triệu Sơn để chỉ đạo điểm và tổ chức hội nghị
tổng kết cấp tỉnh, hoàn thành trước 30/10/2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo 138 cấp huyện tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch xây
dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, xác
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định các mục tiêu cần đạt được, phân công rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu cho từng ngành,
từng đơn vị xã, phường, thị trấn để thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, đảm bảo
yêu cầu đề ra.
2. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh có
trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu với Ban chỉ đạo
tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.
- Chủ trì, tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo hướng dẫn cụ thể
quy trình các bước triển khai thực hiện trên toàn tỉnh và chỉ đạo điểm tại 04 đơn
vị chỉ đạo điểm.
- Chủ trì, tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết
xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa gắn với Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ năm 2021.
3. Các thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được
phân công theo dõi địa bàn (Quyết định số 1142/QĐ-BCĐ ngày 08/4/2021 của
BCĐ 138 tỉnh) có trách nhiệm chỉ đạo và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc các đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu, nội dung kế hoạch đã đề ra.
4. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh bố
trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo ngân sách địa phương và các nguồn kinh
phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
5. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh đề xuất Chủ
tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định để động
viên thúc đẩy phong trào.
6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan
báo chí trong tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền nâng cao nhận thức,
ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ ANTQ nhằm
huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng xã hội trong phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
7. Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên
mục, chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng thời lượng, số lượng các
tin, bài về phổ biến kinh nghiệm, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu
tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.
Nơi nhận:
- Bộ Công an (V05);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh;
- Các thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đỗ Minh Tuấn

PHỤ LỤC
Tình hình an ninh, trật tự tại các địa bàn lựa chọn
tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:
/KH-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

ĐƠN VỊ
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Phường Quảng
Thắng - thành phố
Thanh Hóa

TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình
- Vị trí địa lý: Nằm ở phía Tây Nam - TP.Thanh Hóa, có diện tích 3,59km2. Phía Đông
giáp phường Đông Vệ, phía Tây giáp phường An Hưng, phía Nam giáp phường Quảng
Thịnh và xã Đông Vinh, phía Bắc giáp phường An Hưng và phường Đông Vệ.
- Dân cư: dân số trên 15 nghìn người.
- Phường có 08 tổ dân phố.
- Phường Quảng Thắng có nhiều bệnh viện, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn,
đồng thời có tuyến đường Quốc lộ 45, tuyến đường phát triển toàn diện CSEDP đi qua.
Trên địa bàn có 32 cơ sở kinh doanh các ngành nghề có điều kiện về ANTT.
2. An ninh chính trị:
Địa bàn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp như việc truyền đạo trái phép (có Giáo họ
Phù Lưu phố 8); hoạt động hiến nhượng, mua bán, lấn chiếm đất trái phép trong giáo hội
công giáo; khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng vẫn còn xảy ra,
tái định cư, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra…tác động đến tình hình an ninh chính trị
ở địa phương.
3. Về trật tự an toàn xã hội.
- Năm 2018 xảy ra 35 vụ việc. Trong đó: 01 vụ cố ý gây thương tích; 07 vụ Trộm cắp
tài sản; 03 vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 02 vụ Tàng trữ trái phép chất ma
túy; 09 vụ Sử dụng trái phép chất ma túy; 04 vụ Đánh bạc; 02 vụ Bạo lực gia đình; 07 vụ
Tai nạn giao thông.

- Năm 2019 xảy ra 51 vụ việc. Trong đó: 02 vụ Cố ý gây thương tích; 12 vụ Trộm
cắp tài sản; 01 vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 02 vụ Hủy hoại tài sản; 02 vụ
Gây rối trật tự công cộng; 11 vụ Sử dụng trái phép chất ma túy; 07 vụ Đánh bạc; 14 vụ Tai nạn
giao thông.
- Năm 2020 xảy ra 49 vụ việc. Trong đó: 01 vụ Cướp giật tài sản; 02 vụ Cố ý gây
thương tích; 09 vụ Trộm cắp tài sản; 01 vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 02 vụ
Hủy hoại tài sản; 01 vụ Đánh nhau; 03 vụ Tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy; 12 vụ
Sử dụng trái phép chất ma túy ; 05 vụ Đánh bạc; 11 vụ Tai nạn giao thông; Chết 02 vụ.
02

Thị trấn Lam Sơn
Huyện Thọ Xuân

1. Đặc điểm tình hình
- Vị trí địa lý: Nằm ở phía Tây huyện Thọ Xuân, cách trung tâm huyện 15 km, có diện
tích hơn 8,91 km2. Phía Đông giáp xã Thọ Lâm, phía Tây và Nam giáp xã Thọ Xương,
phía Bắc giáp huyện xã Xuân Thiên và huyện Ngọc Lặc.
- Dân cư: dân số trên 11 nghìn người, gồm 3 dân tộc chính là Kinh, Mường, Thái.
- Thị trấn có 10 tổ dân phố.
- Trên địa bàn có 01 nhà thờ Thiên Chúa giáo của Giáo xứ Lam Sơn với khoảng 18.000
con chiên; có nhiều mục tiêu trọng điểm về kinh tế, văn hóa như: Di tích Lịch sử đặc biệt
Lam Kinh, Nhà máy đường Lam Sơn, Nhà máy giấy Mục Sơn…
2. An ninh chính trị:
Địa bàn vẫn còn xảy ra vấn đề phức tạp về khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù
giải phóng mặt bằng:
- Vụ việc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 145 hộ dân tại
khu 5, thị trấn Lam Sơn. Do không đồng ý với Quyết định của UBND huyện Thọ Xuân,
có 03 hộ dân đã có đơn khiếu kiện vượt cấp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- 66 hộ dân tại khu 3, thị trấn Lam Sơn khiếu nại về việc Công ty cổ phần giấy Mục
Sơn gây ô nhiễm môi trường.

- 34 hộ dân nằm trong diện quy hoạch Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Từ
năm 2003 đến nay chưa tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Các hộ
dân không được xây dựng, sửa chữa nhà ở phục vụ sinh hoạt nên chưa yên tâm sinh sống
và lao động sản xuất, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tiềm ẩn xảy ra khiếu kiện đông
người, vượt cấp.
- Đơn khiếu kiện vượt cấp của bà Đỗ Thị Vân (vợ Liệt sỹ) tại khu 3, thị trấn Lam Sơn
về việc ông Lưu Minh Sướng, trú tại khu 3, thị trấn Lam Sơn lấn chiếm, xây dựng công
trình trên đất công.
- Công ty may Xuân Lam, thị trấn Lam Sơn nợ đọng bảo hiểm 05 tháng của khoảng
200 công nhân làm việc tại công ty với khoảng 600 triệu đồng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra
đình công.
3. Về trật tự an toàn xã hội.
- Năm 2018 xảy ra 51 vụ việc. Trong đó: 17 vụ Cố ý gây thương tích; 04 vụ Ma túy;
07 vụ Trộm cắp tài sản; 02 vụ Đánh bạc; 02 vụ Mại dâm; 18 vụ Tai nạn giao thông; 02 vụ
Tai nạn lao động.
- Năm 2019 xảy ra 36 vụ việc. Trong đó: 12 vụ Trộm cắp tài sản; 06 vụ Đánh nhau;
06 vụ Ma túy; 01 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ Hủy hoại tài sản; 03 vụ Ném chất
bẩn; 07 vụ Tai nạn giao thông.
- Năm 2020 xảy ra 39 vụ việc. Trong đó: 12 vụ Trộm cắp tài sản; 02 vụ Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản; 09 vụ Đánh bạc; 12 vụ Cố ý gây thương tích; 02 vụ Hủy hoại tài sản; 01 vụ
Làm nhục người khác; 01 vụ Chống người thi hành công vụ.
03

Xã Vân Sơn
Huyện Triệu Sơn

1. Đặc điểm tình hình
- Vị trí địa lý: Nằm ở phía Nam của huyện Triệu Sơn, có diện tích 1553,27ha. Phía Bắc
giáp xã An Nông, phía Đông Bắc giáp xã Nông Trường, phía Tây Bắc giáp xã Hợp
Thắng, phía Đông và phía Nam giáp xã Thái Hòa, phía Tây và Tây Nam giáp xã Xuân
Du, huyện Như Thanh.

- Dân cư: dân số 7.518 người.
- Xã Vân Sơn có 08 thôn.
- Xã có các tuyến đường quan trọng chạy qua như: Đường Nghi Sơn - Sao Vàng,
đường Quốc lộ 47C và đưởng Tỉnh lộ 506. Trên địa bàn có 02 Công ty: Công ty may
Sumec và Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt.
2. An ninh chính trị:
Địa bàn còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp khiếu kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường vẫn
còn xảy ra…tác động đến tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Trên địa bàn còn xảy
ra đơn thư khiếu kiện của một số hộ dân thôn 3, xã Vân Sơn phản đối hoạt động của Công
ty Cổ phần Cromit Nam Việt với lý do hoạt động của Công ty gây ô nhiễm môi trường
(một số người dân đã tụ tập đông người, có các hành động quá khích, làm các băng zôn
tuyên truyền không đúng quy định của pháp luật. Chính quyền đã vận động nhưng người
dân chưa đồng thuận cao).
3. Về trật tự an toàn xã hội.
- Năm 2018 xảy ra 09 vụ việc. Trong đó: 03 vụ Mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; 01
vụ Đánh bạc; 02 vụ Cố ý gây thương tích, 01 vụ Trộm cắp tài sản, 02 vụ TNGT.
- Năm 2019 xảy ra 07 vụ việc. Trong đó: 02 vụ Mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; 01
vụ Tai nạn giao thông; 01 vụ Đánh bạc; 03 vụ Trộm cắp tài sản.
- Năm 2020 xảy ra 07 vụ việc. Trong đó: 01 vụ Mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; 03
vụ Trộm cắp tài sản; 01 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ Tàng trữ trái phép chất ma
túy; 01 vụ Tai nạn giao thông.
04

Huyện Triệu Sơn

1. Đặc điểm tình hình
-Vị trí địa lý: Là huyện vùng trung du - đồng bằng, có diện tích trên 292 km2, phía
Đông giáp huyện Đông Sơn, phía Đông Nam giáp huyện Nông Cống, phía Nam giáp
huyện Như Thanh, phía Tây Nam giáp huyện Thường Xuân, phía Tây Bắc giáp huyện

Thọ Xuân, phía Đông giáp huyện Thiệu Hóa.
- Dân cư: Dân số trên 230 nghìn người, gồm 3 dân tộc chính là Kinh, Thái, Mường.
- Huyện Triệu Sơn có 34 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 02 thị trấn: Thị
trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa và 32 xã.
- Huyện có quốc lộ 47, đường nối Nghi Sơn - sân bay Thọ Xuân đi qua. Tốc độ tăng
trưởng kinh tế: 9,1%/năm.
2. Về An ninh chính trị
- Hoạt động tuyên truyền đạo phát triển đạo Phấp luân công trái pháp luật còn tiềm ẩn ở
một số địa bàn (xã Thọ Phú, Đồng Thắng, Dân Lý). Việc mua bán, hiến nhượng đất và
xây dựng công trình tôn giáo trái phép còn tiềm ẩn xảy ra.
- Năm 2019, phát sinh khiếu kiện tại xã: Vân Sơn (liên quan đến ô nhiễm môi trường
tại Công ty Cromit Nam Việt), xã Xuân Lộc (liên quan đến giải quyết chế độ chính sách
đối với người có công với cách mạng), xã Khuyến Nông (về việc chuyển đổi chợ). Có 14
địa bàn xã tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, khiếu kiện (chủ yếu liên quan đến cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và ô nhiễm môi trường).
- Tình trạng công dân xuất cảnh trái pháp luật đi lao động tại Trung Quốc còn diễn ra
(năm 2019, có 10 trường hợp bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt, trao trả).
3. Về trật tự an toàn xã hội
- Năm 2018 xảy ra 131 vụ:
+ Trật tự an toàn xã hội: Xảy ra 81 vụ, 133 đối tượng. Trong đó: Trộm cắp tài sản 25
vụ; Giết người 01 vụ; Cố ý gây thương tích 23 vụ; Đánh bạc 11 vụ; Lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản 09 vụ; Hủy hoại tài sản 06 vụ; Cướp giật tài sản 01 vụ; Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản 03 vụ; Gây rối TTCC 01 vụ; Làm giả tài liệu 01 vụ.
+ Tội phạm về ma túy: Bắt giữ và xử lý 15 vụ, 21 đối tượng (tăng 05 vụ so với so với
năm 2017).

+ Trên lĩnh vực Kinh tế: Phát hiện, bắt, xử lý 08 vụ, 09 đối tượng (tăng 2 vụ so với
2017). Trong đó: Tàng trữ, sử dụng pháo 07 vụ, 07 đối tượng; Bán hàng không rõ nguồn
gốc, xuất xứ 01 vụ, 02 đối tượng.
+ Trên lĩnh vực môi trường: Phát hiện, xử lý 06 vụ, 06 đối tượng (tăng 01 vụ so với
2017). Trong đó: Khai thác đất trái phép 05 vụ, 05 đối tượng; Xả thải gây ô nhiễm môi
trường 01 vụ, 01 đối tượng.
+ Về trật tự an toàn giao thông: Xảy ra 05 vụ TNGT, làm chết 05 người, 04 người bị
thương.
+ Công tác QLHC về TTATXH: Phát hiện, xử lý 21 vụ, 21 đối tượng vi phạm các quy
định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
- Năm 2019 xảy ra 159 vụ:
+ Trật tự an toàn xã hội: Xảy ra 74 vụ. Trong đó: Trộm cắp tài sản 30 vụ; Đánh bạc 13
vụ; Cố ý gây thương tích 06 vụ; Giết người 01 vụ; Bắt giữ người trái pháp luật 02 vụ; Tín
dụng đen 03 vụ; Cướp tài sản 02 vụ; Làm giả tài liệu 01 vụ; Gây rối trật tự công cộng 02
vụ; Xâm phạm mồ mả 01 vụ; Hủy hoại tài sản 02 vụ; Làm nhục người khác 01 vụ; Mại
dâm 01 vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 03 vụ; Giao cấu trẻ em 01 vụ.
+ Tội phạm về ma túy: Bắt, xử lý 21 vụ, 45 đối tượng (tăng 06 vụ so với năm 2018).
+ Trên lĩnh vực Kinh tế, môi trường: Phát hiện xử lý 06 vụ kinh tế, 18 vụ việc về môi
trường (chủ yếu là các hành vi vi phạm về buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và
khai thác đất trái phép).
+ Về trật tự an toàn giao thông: Xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người
(tăng 20 vụ, 10 người chết so với năm 2018).
+ Cháy nổ và cứu nạn cứu hộ: Xảy ra 09 vụ cháy và 06 vụ đuối nước.
+ Hiện nay, trên địa bàn huyện có 288 người nghiện và 320 người nghi nhiện ma túy.
- Năm 2020 xảy ra 209 vụ:

+ Trật tự an toàn xã hội: Xảy ra 110 vụ việc. Trong đó: Trộm cắp tài sản 29 vụ; Cố ý
gây thương tích 18 vụ; Đánh bạc 12 vụ; Lừa đảo CĐTS 09 vụ; Hủy hoại tài sản 09 vụ;
Lạm dụng tín nhiệm CĐTS 09 vụ; Vi phạm quy định về TTATGT 06 vụ; Gây rối TTCC
04 vụ; Cho vay nặng lãi 03 vụ; Chống người thi hành công vụ 02 vụ; Cưỡng đoạt tài sản
02 vụ; Bắt giữ người trái pháp luật 01 vụ; Vi phạm quy định về an toàn lao động 01 vụ;
Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 01 vụ; giết người 03 vụ; Hiếp dâm trẻ em
01 vụ.
+ Tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt, xử lý 20 vụ, 31 đối tượng.
+ Trên lĩnh vực kinh tế: Phát hiện 17 vụ việc. Trong đó: Kinh doanh hàng hóa không rõ
nguồn gốc, không có ĐKKD, buôn bán hàng lậu 11 vụ, tàng trữ pháo 05 vụ, tham nhũng
01 vụ.
+ Trên lĩnh vực môi trường: Chủ yếu các vi phạm về khai thác đất trái phép, xử lý hành
chính 30 vụ, 30 đối tượng.
+ Công tác QLHC về TTATXH: Phát hiện, xử phạt VPHC 27 cơ sở ngành nghề kinh
doanh có điều kiện.
+ Tai nạn giao thông: Xảy ra 25 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 18 người.
+ Cháy, nổ: Xảy ra 07 vụ cháy.

