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KẾ HOẠCH
Triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
Căn cứ Kế hoạch số 809/KH-BHXH ngày 18/3/2019 của Bảo hiểm xã hội
Việt Nam về triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019,
Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch triển khai
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tranh thủ sự phối hợp của cơ quan, ban,
ngành các cấp và các đoàn thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong
hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của công chức, viên chức và lao động
hợp đồng (CCVC) tại Hệ thống BHXH Thành phố.
2. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Giám đốc BHXH Thành phố
nhằm huy động sức mạnh của CCVC trong toàn Hệ thống BHXH Thành phố
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục củng cố, tăng cường thế trận
an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân.
3. Nâng cao tinh thần cảnh giác của CCVC trong Hệ thống BHXH Thành
phố trước âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, hoạt
động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm
của CCVC trong việc chấp hành pháp luật và trong công tác giữa gìn an ninh, trật
tự.
4. Gắn phong trào bảo vệ ANTQ với phong trào thi đua các cuộc vận động
khác của địa phương, của Ngành và đơn vị.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, vận động CCVC nâng cao tinh
thần cảnh giác và tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ.
- Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH
quận, huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và duy trì thực hiện nghiêm
túc phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới theo yêu cầu tại: Chỉ
thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo
công tác đảm bảo ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/BCT của Bộ
Chính trị về Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ
thị số 48-CT/BCT của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày
01/12/2011 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”; Nghị quyết số 09/CP/1998 của
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Chính phủ về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Nghị định số
06/2013/NĐ ngày 09/01/2013 của Chính phủ; Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày
16/10/2014 của Bộ Công an quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, hoạt động
và tổ chức của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Chỉ thị số 02/CT-BCA
ngày 10/01/2019 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác chính trị nội bộ trong
giai đoạn hiện nay”. Động viên CCVC tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục, thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Năm dân vận chính quyền” gắng với
đề tài an ninh quốc phòng, phòng chống tội phạm; kịp thời biểu dương, nhân rộng,
khen thưởng, các gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào
để mọi người học tập, noi theo.
- Quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh
giác của CCVC về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù
địch; công tác bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật Nhà nước (BMNN), quản lý CCVC và
đưa nội dung này vào Hội nghị CCVC hoặc Hội nghị cán bộ chủ chốt của cơ
quan. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, Ngành, đảm bảo an ninh chính
trị nội bộ, chủ động phòng ngừa hoạt động, tác động của các thế lực thù địch, làm
thất bại mọi hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng,
tạo sự liên kết chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.
- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14
ngày 15/11/2018, Pháp lệnh bảo vệ BMNN và Chỉ thị số 05/CT ngày 21/02/2012
của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ
BMNN trong tình hình mới”, Quyết định số 109/2005/QĐ-BCA (A11) ngày
01/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục BMNN độ Mật của Ngành
BHXH và Quyết định số 612/QĐ-BHXH ngày 05/6/2013 về ban hành Quy chế
bảo vệ BMNN ngành BHXH Việt Nam.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong cán bộ,
đảng viên, CCVC trong cơ quan; tiếp tục đấu tranh, phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu
chống Đảng, Nhà nước. Đông đốc nhắc nhở CCVC khi phát hiện tài liệu có nội
dung xấu phát tán, tuyên truyền vào cơ quan, đơn vị cần báo cáo lãnh đạo cơ quan,
đơn vị để có biện pháp thu hồi, báo cáo về BHXH Thành phố.
- Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH
quận, huyện cần xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, đổi mới
hình thức, biện pháp tuyên truyền, tập trung phổ biến để CCVC nâng cao nhận
thức trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nội dung tuyên
truyền chủ yếu trong các vấn đề sau:
+ Phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự;
+ Âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực
thù địch;
+ Tình hình Biển Đông;
+ Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội;
+ Tình hình và hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự giao
thông, vệ sinh môi trường;
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+ Những sơ hở mất cảnh giác của CCVC bị các loại đối tượng lợi dụng hoạt
động; đồng thời phổ biến, hướng dẫn cách phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu
tranh với các đối tượng, xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong
CCVC.
- Đôn đốc, nhắc nhở CCVC thận trọng, cảnh giác, sàng lọc thông tin, đặc
biệt là các thông tin qua mạng internet. Không đăng tải, chia sẻ thông tin từ những
trang website, trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc, tránh phát tán các liệu,
thông tin xấu, độc gây sự hoang mang trong dư luận. Thực hiện theo Nghị định số
72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, sử dụng, cung cấp dịch vụ internet và
thông tin trên mạng của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/BTTTT ngày
19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản
lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
2. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục những hạn chế,
yếu kém và có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ.
- Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH
quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực chất công tác phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ ở từng đơn vị; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên
nhân và có các chủ trương, giải pháp để tập trung khắc phục những hạn chế, yếu
kém nhằm phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
- Hàng năm, vào ngày 19 tháng 8, Khối Văn phòng BHXH Thành phố,
BHXH quận, huyện tổ chức hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (theo
Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ). Nội
dung chủ yếu là tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm
của công dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự; biểu dương, khen thưởng các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức cho CCVC làm những công việc
cụ thể để giữ gìn an ninh trật tự ở nơi cư trú, nơi làm việc.
- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động CCVC tham gia chấp hành
nghiêm luật lệ an toàn giao thông và giữ gìn trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng
nếp sống văn minh.
3. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công an sở tại, đơn vị quân đội
và các cơ quan khác đóng trên cùng địa bàn xây dựng quy chế phối hợp, định kỳ
trao đổi thông tin liên quan công tác đảm bảo an ninh trật tự, có kế hoạch phòng
ngừa xử lý các vụ việc phức tạp xảy ra.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế số 3461/QCPH-TCCS-BHXH ngày
16/8/2017 phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát và BHXH Việt Nam trong công tác
phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp.
- Thường xuyên phối hợp với công an sở tại hướng dẫn, tuyên truyền, vận
động CCVC nâng cao cảnh giác, chống các hoạt động “diễn biến hòa bình” của
thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh chính trị nội
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bộ, bảo vệ BMNN, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, phòng cháy chữa cháy, xây
dựng lực lượng bảo vệ có kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị đáp
ứng yêu cầu bảo vệ nội bộ, giữ gìn trật tư an toàn cơ quan, đơn vị.
4. Công tác giữa gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản trong cơ quan
- Mở rộng và duy trì các hình thức tự quản về an ninh trật tự với sự tham
gia của các đoàn thể như: Công đoàn, đoàn thanh niên …. để phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ phát triển rộng, chất lượng.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn tài sản, phòng chống cháy nỗ trong
cơ quan.
- Tiến hành rà soát, bổ sung, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế, quy định,
nội quy của cơ quan liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự cơ quan, bảo vệ
BMNN, nhất là nhân dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
5. Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng trong công tác xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
- Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH quận,
huyện thường xuyên chú trọng bồi dưỡng gương người tốt, việc tốt và các tập thể,
cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đúc kết điển
hình tiên tiến để phổ biến, nhân rộng trong CCVC.
- Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng để động viên, cổ vũ phong trào
tòa dân bảo vệ ANTQ, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH quận,
huyện tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ ANTQ tại đơn vị.
Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lồng ghép
trong báo cáo tổng kết công tác năm của đơn vị về BHXH Thành phố.
Văn phòng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ lồng ghép trong báo cáo tổng kết công tác năm của cơ quan gửi BHXH
Việt Nam.
Giao Văn phòng BHXH Thành phố làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn
đốc công tác bảo vệ ANTQ của cơ quan./.
Nơi nhận:
- Giám đốc BHXH TP.HCM (b/c);
- Văn phòng, Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận, huyện;
- Lưu: VT, VP (PVT, 02b).
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