
 
 

 

KẾ HOẠCH 

Đảm bảo ANTT trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh  

lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-CATP ngày 07/10/2020 của Công an 

thành phố Hà Tĩnh về việc Đảm bảo ANTT trước, trong, sau Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, UBND xã Thạch Hạ xây 

dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Thạch Hạ với những nội dung 

trọng tâm sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU: 

1. Chủ động nắm tình tình tại cơ sở, phân tích, đánh giá tình hình phức 

tạp về ANTT có thể xảy ra liên quan đến Đại hội, không để đột xuất, bị động, 

bất ngờ. 

2. Giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các hệ loại đối tượng trên 

địa bàn, nhất là hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội 

chính trị, cực đoan trong tôn giáo, số đối tượng hình sự, ma túy,... 

3. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những đối tượng lợi 

dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những thông tin, luận điệu sai trái, thù 

địch; các đối tượng có biểu hiện chống đối, rải tờ rơi, phát tán các tài liệu có 

nội dung bôi nhọ, hạ thấp danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, nhân sự đại biểu tham dự đại hội, gửi đơn thư nặc danh hoặc tán 

phát trên mạng internet những thông tin bịa đặt, sai sự thật về cán bộ và công 

tác chuẩn bị nhân sự đại hội. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI: 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thức XIX diễn ra trong 02 

ngày từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 30 ngày 14/10/2020 phiên trù bị. Phiên chính 

thức buổi sáng từ 7h30’ ngày 15/10/2020  đến đến 11 giờ 30 ngày 

17/10/2020. 

Địa điểm: Trụ sở tỉnh ủy, HĐND tỉnh Hà Tĩnh. 

III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM: 

1. CÔNG TÁC AN NINH: 

- Công an xã xây dựng kế hoạch tuần tra trên địa bàn đảm bảo ANTT 

trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Văn hóa xã đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông định hướng dư 

luân khi có tình hình phức tạp về ANTT xảy ra ảnh hưởng đến đại hội. Đồng 

thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, 

làm việc, giao trách nhiệm cho các cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn cam 

kết không in ấn các tài liệu phản động. 
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- Công an xã phối hợp với cán bộ Địa chính xã rà soát, nắm tình hình 

các vụ tranh chấp, khiếu kiện, nhất là các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, 

ô nhiễm môi trường,... để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải 

quyết kịp thời, ổn định tình hình trên địa bàn, không để khiếu kiện vượt cấp, 

kéo dài. 

- Công an xã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thành phố tăng 

cường công tác quản lý Nhà nước của người nước ngoài cư trú trên địa bàn, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước, kịp thời phát hiện các hoạt 

động thu thập thông tin, tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình chính trị, xã hội 

gây ảnh hưởng đến đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

- Công an xã phối hợp với các ban ngành, liên đoàn cán bộ các Thôn 

nắm tình hình dư luân nội bộ, phản ứng của quần chúng nhân dân về đại hội, 

nhất là những quan điểm phức tạp, trái chiều có liên quan đến nhân sự, mâu 

thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, đơn thư kiếu nại, tố cáo trong quá trình chuẩn bị 

đại hội, phát tán tờ rơi nói xấu lãnh đạo, nhân sự đại hội,.... để kịp thời tham 

mưu, đề xuất biện pháp giải quyết. Phát hiện, ngăn chặn không để tán phát 

các tài liệu có nội dung xấu gây mất ổn định chính trị, ảnh hưởng đến việc tổ 

chức của đại hội. 

2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, ĐẢM BẢO TRẬT TỰ 

GIAO THÔNG VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC LOẠI TỘI PHẠM: 

- Công an xã và lực lượng Công an viên phối hợp với các ban ngành, 

liên đoàn cán bộ các Thôn tăng cường công tác quản lý hành chính về 

TTATXH, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú, 

kiểm tra tạm trú, tạm vắng, lưu trú, quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân; 

quản lý chặt chẽ các nghành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; 

quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các hành 

vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để các đối 

tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, gây mất ANTT, phá hoại đại hội.  

- Công an xã tăng cường công tác tấn công, truy quyét các đối tượng 

hình sự nguy hiểm, các ổ nhóm lưu mạnh chuyên nghiệp, tệ nạn xã hội trên 

địa bàn, không để xảy ra án hình sự ở địa bàn ngay trước, trong thời điểm 

diễn ra đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-

2025.  

- Công an xã tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống tội phạm liên 

quan đến ma túy, kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm,... tạo môi trường an 

ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần 

thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. 

3. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ 

ANTQ: 

Công an xã phối hợp với liên đoàn cán bộ các thôn đẩy mạnh xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên 

tiến, động viên nhân dân trên địa bàn, khu dân cư tích cực tham gia, hỗ trợ lực 
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lượng Công an đảm bảo ANTT trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Kế hoạch này đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Thạch Hạ, UBND 

xã Thạch Hạ. 

- Giao Đ/c thượng úy Trần Xuân Linh – Trưởng Công an xã chỉ đạo 

chung công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau đại hội trên địa bàn xã. 

Báo cáo hàng ngày bằng văn bản về cho đ/c Chủ tịch UBND xã. 

Trên đây là kế hoạch công tác bảo vệ ANCT và TTATXH trước trong 

và sau đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Đề 

nghị các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. 
 

Nơi nhận: 

- Công an thành phố; 

- Đảng ủy xã; 

- Lưu VP.                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sông Hàn 
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