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BÁO CÁO 
Kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 

và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 4049/CAT-PV05 ngày 28 tháng 9 năm 2022 của 

Công an tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự” năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả 

xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và công tác 

xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

1.  Khái quát chung 

- Tên đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng. 

- Trụ sở chính: Số 047, đường Lý Tự Trọng, phường Hợp Giang, Thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Chức năng, nhiệm vụ: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh 

Cao Bằng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), tham 

mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, 

thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, 

trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản 

phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, 

Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: 

+ Ban lãnh đạo Sở gồm có: Giám đốc, 04 Phó Giám đốc. 

+ 06 phòng chức năng, gồm: 

(1) Văn phòng Sở;  

(2) Thanh tra Sở; 

(3) Phòng Tổ chức – Pháp chế; 

(4) Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

(5) Phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

(6) Phòng Quản lý Du lịch; 

+ 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm: 

(1) Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh; 

(2) Đoàn Nghệ thuật tỉnh; 

(3) Thư viện tỉnh; 

(4) Bảo tàng tỉnh; 
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(5) Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh; 

(6) Ban quản lý Các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh; 

(7) Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. 

 + Tổng số cán bộ, công chức, viên chức Sở VHTTDL đến thời điểm báo 

cáo gồm 261 công chức, viên chức và người lao động (trong đó có 36 công chức; 

188 viên chức); Về trình độ: 01 Tiến sĩ; 18 Thạc sĩ; 161 Đại học; 11 Cao đẳng; 35 

Trung cấp; 35 không có bằng cấp; Trình độ lý luận chính trị: 19 cao cấp; 59 trung 

cấp; Về độ tuổi: Dưới 30 là 22 người; từ 30-50: 222 người; trên 50: 17 người. Các 

tổ chức đảng, đoàn thể: Sở có 01 Đảng bộ cơ sở, 08 Chi bộ trực thuộc; Tổng số 

Đảng viên thuộc Đảng bộ là 155 (trong đó Chi bộ Khối Quản lý Nhà nước có 37 

Đảng viên); Công đoàn cơ sở có 08 Công đoàn bộ phận và tổ chức Đoàn 

TNCSHCM gồm 08 Chi đoàn.  

2. Tình hình hoạt động của cơ quan trong năm 2022 liên quan đến 

ANTT tai cơ quan Sở VHTTDL:  

- Trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền Sở VHTTDL luôn quan tâm đến 

công tác an toàn an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị, luôn quán triệt, triển khai tuyên 

truyền tới cán bộ viên chức chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức bảo vệ nội bộ; nâng cao cảnh giác, 

chủ động tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã 

hội; xây dựng nội quy, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy; nôi quy bảo vệ cơ quan... 

thực hiện tốt các tiêu chí thi đua xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn An toàn về an 

ninh trật tự”. 

- Về công tác cán bộ (toàn ngành): Bổ nhiệm: 07 người; Luân chuyển điều 

động: không có; Tuyển mới: 14 người. 

- Số lượt cán bộ đảng viên đi tham quan học tập ở nước ngoài: không có. 

- Cán bộ, đảng viên vi phạm: không có. 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo 

Đảng ủy, Ban Giám đốc thường xuyên bám sát các nội dung chỉ đạo của 

Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và PTTD  BVANTQ, ban hành nhiều văn bản để cụ thể 

hóa, triển khai thực hiện: Chương trình số 18-CTr/ĐU ngày 29/3/2022 của Đảng 

bộ Sở VHTTDL về Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở 

VHTTDL năm 2022; Chương trình số 38/CTr-SVHTTDL ngày 19/01/2022 của Sở 

VHTTDL về Phát động phong trào thi đua năm 2022; Kế hoạch số 18/KH-

SVHTTDL ngày 16/02/2022 của Sở VHTTDL về việc thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-SVHTTDL ngày 23/02/2022 của Sở 

VHTTDL về việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong 

ngành VHTTDL và công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2022; Công văn số 

125/ĐK-SVHTTDL ngày 23/02/2022 của Sở VHTTDL về việc đăng ký phấn đấu 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022; Công văn số 

169/SVHTTDL-TCPC ngày 02/03/2022 về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký cơ quan 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022; Công văn số 
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1093/SVHTTDL-TCPC ngày 10/10/2022 của Sở VHTTDL về việc Hướng dẫn 

nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. 

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động ký cam kết thi đua xây dựng 

cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, có 255 lượt người tham gia ký cam 

kết, đạt 100% (trong đó, Khối quản lý Nhà nước: 36/36 lượt người đăng ký, đạt 

100%).  

2. Công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, viên chức, người lao động 

tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào bảo vệ ANTQ 

- Về chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị: Sở VHTTDL 

ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước, Quy chế văn hóa công vụ của Sở; Kế 

hoạch công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở năm 2022... các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở đều xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo quy chế, hằng 

năm có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. 

- Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật; Kế hoạch tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT; Kế hoạch tuyên truyền 

công tác văn hóa, văn nghệ... trong năm đã ban hành được trên 60 văn bản tuyên 

truyền.  

- Tăng cường các hoạt động phối hợp để nâng cao năng lực, phát triển các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện đạt hiệu quả cao, nâng cao 

đời sống văn hóa, tinh thần cho phạm nhân góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong 

các trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2021 – 

2025 (Kế hoạch số 41/KH-SVHTTDL-CAT ngày 30/3/2021 của Sở VHTTDL và 

Công an tỉnh); Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng xây dựng 

Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình số 43/CTrPH-

SVHTTDL-MTTQ ngày 31//3/2021 của Sở VHTTDL và MTTQ tỉnh). 

- Công tác thi đua, khen thưởng:  

Ngay từ đầu năm Hội đồng TĐKT Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều 

hành về công tác TĐKT. Quyết định kiện toàn các Khối giao ước thi đua và tiến 

hành đăng ký giao ước tham gia thi đua nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong 

việc thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quyết định kiện 

toàn Hội đồng TĐKT và phân công, nhiệm vụ các thành viên Hội đồng luôn nêu cao 

tinh thần trách nhiệm quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác TĐKT đơn vị phụ 

trách đảm bảo kịp thời, đúng quy định của Nhà nước. Tổ chức phát động, chỉ đạo 

các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội tại cơ quan, đơn vị (01 lượt phát động phong trào thi đua chung 

và 03 phong trào thi đua chuyên đề). Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các sự kiện trọng 

đại của tỉnh, Đất nước nhằm đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch của 

tỉnh đề ra. 
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Công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân: việc xét khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về thi đua khen thưởng. Kết quả: 

Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú” 

cho 09 nghệ nhân thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 01 cá 

nhân; tặng Bằng khen cho 32 cá nhân đạt Huy chương tại các đợt thi đua chuyên đề 

và giải thi đấu thể thao khu vực, toàn quốc. 

Đang trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 17 vận 

động viên đạt Huy chương tại các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc.  

3. Công tác phối hợp đảm bảo ANTT 

Nhằm thúc đẩy công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc phát triển sâu rộng, nâng cao tinh thần cảnh giác tội phạm của cán bộ, đảng 

viên, Sở VHTTDL và Công an tỉnh đã phối hợp xây dựng Quy chế số 781/QCPH-

SVHTTDL-CAT. Hai ngành đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác phối hợp 

tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở VHTTDL. Trọng tâm là tuyên truyền thực hiện 

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 an ninh Tổ quốc trong tình hình 

mới”; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Nghị quyết số 25-NQ/TW 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”; Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 

“Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”... và các văn bản có liên quan. 

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA, ngày 

03/9/2020 của Bộ VHTTDL và Bộ Công an về phối hợp tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thư viện trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở 

giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020 – 2025, Hai ngành đã chủ 

động nghiên cứu, phối hợp xây dựng “Tủ sách hoàn lương” tại Trại tạm giam Công 

an tỉnh nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; hỗ trợ giáo dục cải tạo phạm 

nhân, trại viên để họ phấn đấu tốt, sớm được trở về tái hòa nhập cộng đồng, ổn 

định cuộc sống. 

Trong năm, Sở VHTTDL không có vụ việc nào xảy ra liên quan ANTT 

trong cơ quan. Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương nơi cơ quan 

đứng chân và cơ quan Công an địa bàn trong công tác đảm bảo ANTT; phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tự bảo vệ vật tư, tài sản an toàn trong cơ quan. 

4. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, xây dựng mô hình đảm bảo ANTT 

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, huấn luyện cho lực lượng 

bảo vệ. Thành lập Tiểu đội Tự vệ thường trực đảm bảo ANTT cơ quan gồm 10 

đồng chí, thường xuyên tham gia huấn luyện dân quân tự vệ hằng năm. Tổ chức, 

phân công lịch trực ngày lễ, tết thường xuyên.  
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Số lượng bảo vệ chuyên trách toàn ngành có: 13 người (trong đó, Khối quản 

lý Nhà nước: 01 người); Không chuyên trách: không có; Trình độ: Cao đẳng 02 

người; Trung cấp 03 người. Lực lượng bảo vệ không được trang bị phương tiện, 

công cụ hỗ trợ; chế độ chính sách đảm bảo đúng quy định; đã qua tập huấn 13/13 

về nghiệp vụ bảo vệ.  

5. Kết quả đạt được 

Qua triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ nhận 

thức vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng cao, từng cán 

bộ, đảng viên, viên chức, người lao động chuyển biến tích cực nhận thức và hành 

động, quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng 

về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự”; nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân của cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Giáo 

dục ý thức, tự giác, thể hiện trách nhiệm công dân tích cực tham gia xây dựng khu 

dân cư, xã, phường, cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, góp phần 

giữ vững ổn định an toàn trật tự trên địa bàn. 

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

1. Nhận xét, đánh giá 

a) Ưu điểm: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác 

triển khai thực hiện được kịp thời. 

- Luôn nâng cao vai trò, trách nhiệm, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, 

chính quyền trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả cơ quan đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 

28/12/2021 của Bộ Công an. 

 b) Hạn chế: 

Công tác tham mưu, đề xuất việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện công tác "An toàn về n ninh, trật tự" đôi lúc chưa kịp thời vì vậy một số nội 

dung hiệu quả chưa cao. 

2. Kiến nghị, đề xuất: Không có. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục phổ biến quán triệt cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong 

cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 

của Bộ Công an quy định Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, 

cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về n ninh, trật tự". 

2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động cơ quan, đơn vị trong việc tự giác tham gia công tác bảo đảm về an 

ninh, trật tự, gương mẫu, chấp hành tốt các nội quy, quy chế trong cơ quan, đơn vị. 
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3. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, khiếu kiện và tụ tập 

đông người trái với quy định của pháp luật; không có cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội; không để xảy 

ra cháy, nổ; tai nạn lao động nghiêm trọng.  

4. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động phải gương mẫu trong việc tuyên 

truyền, vận động gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công 

tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; phòng chống tội phạm. 

5. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương trong 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh, trật tự tại 

địa bàn cơ quan để đề phòng, cảnh giác trước các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 

6. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng ngày càng 

đơn giản hoá, công khai, minh bạch; giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy 

trình, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

7. Đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự” và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2022 của Sở VHTTDL tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh;  

- Đảng ủy Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng PV05-CAT; 

- Lưu: VT, TCPC. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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