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V/v tăng cường công tác bảo
đảm an ninh, trật tự trong cơ
quan, đơn vị

Kính gửi: Các phòng, ban, chi cục thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1285/UBND-NC, ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong các cơ quan,
đơn vị. Để tăng cường thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan bảo đảm an toàn
về an ninh trật tự, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị triển
khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự và công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới thông
qua các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị, họp phòng, họp cơ quan: Thông tư số
23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an, Chỉ thị 09- CT/TW ngày
01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương đảng, Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày
15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày
07/4/2015 của UBND tỉnh… Qua việc tuyên truyền giúp cho cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiểu rõ về âm mưu,
phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần
cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước nguy cơ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển
hóa”, những hoạt động từ bên ngoài tác động vào nội bộ.
2. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực, chủ động tham gia bảo
vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng trong
tình hình mới, đặc biệt là lợi dụng Internet, sử dụng các trang mạng xã hội và
các thông tin khác để bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà
nước, xuyên tạc, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng
bảo vệ bí mật nhà nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng
Internet, quản lý, bảo mật trang thông tin, cổng thông tin điện tử. Tích cực bảo
vệ tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương, nội quy, quy định trong cơ quan, đơn vị
không để xảy ra tình trạng lộ lọt thông tin, mất cắp tài sản và các vi phạm khác
về an ninh trật tự.
Phân công cán bộ trực cơ quan trong các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định.
Hết giờ làm việc phải khóa, chốt các cửa sổ, cửa phòng làm việc đề phòng kẻ
gian đột nhập. Đóng ngắt công tắc điện và các thiết bị khác trong phòng làm
việc để tiết kiệm điện và đề phòng hỏa hoạn do chập cháy điện. Đối với các tài

sản có giá trị như máy tính xách tay, tài liệu quan trọng phải được cất vào tủ có
khóa.
3. Thông tin kịp thời cho Văn phòng Sở và lực lượng bảo vệ của Khối,
của cơ quan, đơn vị, cơ quan chức năng trên địa bàn về các hiện tượng mất an
ninh trật tự tại đơn vị để cùng phối hợp giải quyết.
4. Căn cứ vào tình hình thực tế, các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai,
thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đạt tiêu
chuẩn cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự”.
Sở Nội vụ yêu cầu các phòng, ban, chi cục nghiêm túc triển khai, thực
hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban, chi cục thuộc Sở;
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