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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình tăng cường tiềm lực Quốc phòng - An ninh, 

đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TU ngày 09/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình 
tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh,giai đoạn 2021- 2025 (viết tắt Chương trình QP-
AN); Thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 30/6/2021 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình QP - AN xây dựng Kế hoạch tổ chức thực 
hiện Chương trình giai đoạn 2020 - 2025, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm đánh giá quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 

QP-AN giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn 
biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo 
vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, không để bị động bất ngờ trong 
mọi tình huống. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp 
phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh của tỉnh tạo động lực phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời 
sống nhân dân.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả 
lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác 
phòng, chống tham nhũng”; “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ 
quan an toàn, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”; “Xây dựng khu vực 
phòng thủ tỉnh” giai đoạn 2021 - 2025.

2. Yêu cầu
Tăng cường quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết các quan điểm của 

Đảng về tăng cường Quốc phòng - An ninh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII và Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện Chương trình QP - AN giai 
đoạn 2021 - 2025.
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Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu 
trong Chương trình QP - AN, các Đề án và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành. Quá trình thực hiện Chương trình QP-AN 
cần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị theo phương châm hành 
động: “Chủ động, Sáng tạo, Quyết liệt, Hiệu quả” và phân công nhiệm vụ cho các 
sở, ban, ngành, địa phươngtheo tinh thần 5 rõ (Rõ việc, Rõ người, Rõ tiến độ, Rõ 
hiệu quả, Rõ trách nhiệm), coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với 
việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo 
Chương trình QP - AN phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; các 
sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Chương 
trình QP - AN và các Đề án thuộc Chương trình.

II. NỘI DUNG
1. Công tác quán triệt và triển khai Chương trình QP - AN
- Giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị với các Huyện ủy, 

Thị ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể 
tỉnh… để phổ biến, quán triệt các nội dung, xác định trách nhiệm triển khai thực 
hiện Chương trình

+ Cơ quan thực hiện: Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì.
+ Thời gian: Trong Quý III năm 2022.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Chương 

trìnhQP - AN, trọng tâm là 03 Đề án: Đề án số 02-ĐA/TU ngày 31/10/2016 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, 
tổ chức Đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham 
nhũng giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Xây dựng KVPT tỉnh Hải Dương” (giai 
đoạn 2021- 2025); Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, 
doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2021-2025” của UBND tỉnh 
và các Kế hoạch tổ chức thực hiện theo hình thức phù hợp.

+ Cơ quan thực hiện: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 
Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông; Báo Hải 
Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

+ Thời gian: Hàng năm.
2. Kiện toàn BCĐ cấp huyện thực hiện Chương trình QP - AN
- Chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thành lập Ban Chỉ đạo 

Chương trình của cấp huyện (do đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND cùng cấp 
làm Trưởng ban) có trách nhiệm giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai 
thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ mà Chương trình đề ra; lập kế hoạch cụ 
thể để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án thuộc Chương trình; định 
kỳ 06 tháng tổng hợp kết quả báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 
định (Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện).
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- Chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo KVPT, Hội đồng cung cấp KVPT cấp 
huyện, ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động theo phân cấp (Bộ CHQS tỉnh 
chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu thực hiện).

3. Công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết Chương trình QP - AN
- Hàng năm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức thực hiện Chương trình 
QP - AN và triển khai các Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục thực 
hiện các Đề án thuộc Chương trình QP - AN (Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, 
phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh thực hiện).

- Chỉ đạo sơ kết, tổng kết 5 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình QP - 
AN, trọng tâm là 03 Đề án tại các cơ quan, đơn vị và địa phương (Ban Nội chính 
Tỉnh ủy chủ trì tham mưu cho BCĐ Chương trình thực hiện).

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan dự trù kinh 
phí thực hiện Chương trình QP - AN theo các nội dung công việc của Kế hoạch 
này, trình Thường trực Tỉnh ủy quyết định (Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối 
hợp với Sở Tài chính tham mưu; xong trong Quý IV hàng năm).

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Ban Nội chính Tỉnh ủy 
- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình, có nhiệm vụ 

chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hằng năm. Chủ trì, 
phối hợp với các ngành Quân sự, Công an tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực 
hiện, sơ kết, tổng kết Chương trình và các Đề án thuộc Chương trình. Định kỳ 
hằng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu) tổng hợp kết quả báo cáo Tỉnh ủy theo 
quy định.

- Chủ trì tham mưu giúp Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kế hoạch số 24-
KH/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Đề án 
“Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ 
quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021 - 2025”.

- Hàng năm, Ban Nội chính chủ trì tổ chức giám sát các cơ quan tư pháp 
(Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi 
hành án dân sự tỉnh) đảm bảo thực hiện đầy đủ các ý kiến của cấp ủy đối với 
một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm… theo 
Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý 
các vụ án, vụ việc.
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- Hàng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ 
đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường và giải phóng mặt 
bằng, đặc biệt đối với các dự án lớn đầu tư vào tỉnh và các dự án trọng điểm của 
tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc các vụ việc đột xuất theo chỉ đạo.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
- Là lực lượng nòng cốt tham mưu thực hiện Chương trình tăng cường tiềm 

lực Quốc phòng - An ninh trong lĩnh vực quốc phòng. Chủ trì tham mưu giúp Tỉnh 
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án 
“Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025”; chủ động 
phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai hiệu quả đề án; thường 
xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc quán 
triệt, triển khai, thực hiện Đề án và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hằng 
năm, giúp UBND tỉnh chỉ đạo sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khu 
vực phòng thủ theo Đề án và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương 
liên quan chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ.

3. Công an tỉnh
- Là lực lượng nòng cốt tham mưu thực hiện Chương trình tăng cường 

tiềm lực Quốc phòng - An ninh trong lĩnh vực an ninh. Chủ trì tham mưu giúp 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án 
“Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan an toàn, doanh nghiệp an 
toàn về an ninh - trật tự giai đoạn 2021 -2025”; thường xuyênhướng dẫn, đôn 
đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, triển khai, thực 
hiện Đề án và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Định kỳ 6 tháng, hằng 
năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy.

- Chỉ đạo Công an các địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã 
hội trong tình hình mới.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên 
quan chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ theo quy định của pháp luật.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn với các địa phương 

xây dựng các Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến hoạt động của 
KVPT theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về 
“Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững 
chắc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược Bảo 
vệ Tổ quốc trong tình hình mới” vàNghị định số 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.
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- Hàng năm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phân 
bổ nguồn vốn ngân sách để triển khai thực hiện các công trình đã được xác định 
trong Chương trình tăng cường tiềm lực Quốc phòng - An ninh và Kế hoạch tiếp 
tục thực hiện các Đề án đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành.

5. Sở Tài chính
- Căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương, hàng năm tham mưu cho 

UBND tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Chương trình QP - AN giai đoạn 
2021 - 2025 của Tỉnh ủy theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan ban hành hoặc trình cấp có 
thẩm quyền ban hành các văn bản quy định về cơ chế, chính sách bảo đảm tài 
chính cho các Kế hoạch thực hiện 03 Đề án nêu trong Chương trình QP - AN đã 
được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành; Hướng dẫn cơ quan tài chính các địa 
phương xây dựng kế hoạch và bổ sung kinh phí cho hoạt động của các lực lượng 
trong các cơ quan khối nội chính cấp huyện theo Luật Ngân sách Nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông
- Chủ động tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật; tăng cường quản lý các hoạt động báo chí, xuất bản, bưu chính, thông tin, 
truyền thông, công nghệ thông tin.

- Kịp thời phát hiện và xử lý các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia 
trên không gian mạng, nhất là các hoạt động phát tán thông tin xấu độc, kích 
động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông 
tin tích cực trên không gian mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

7. Sở Nội vụ
Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trực tiếp giải 

quyết các thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành; có biện pháp tiếp nhận phản 
ánh về hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức và xử lý nghiêm các sai phạm. 
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các 
hành vi tham nhũng, tiêu cực.

8. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh
- Tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo VKSND, TAND hai cấp thực 

hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử 
nghiêm minh các vụ án, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và những sai 
sót khác trong hoạt động tố tụng gây dư luận xã hội xấu.

- Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát đối với VKSND, TAND cấp huyện 
theo chỉ đạo của VKSND tối cao, TAND tối cao.
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9. Các sở, ngành khác
- Trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ngành phối hợp với Ban Nội 

chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức triển khai, thực 
hiện có hiệu quả Chương trình QP - AN, giai đoạn 2021 - 2025.

- Chỉ đạo cơ quan ngành dọc các địa phương phối hợp với Công an cấp 
huyện, Ban Chỉ huy quân sự địa phương cùng cấp tổ chức triển khai, thực hiện 
có hiệu quả các Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của 
địa phương, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình QP - AN căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương; căn cứ Quy chế hoạt động của 
BCĐ; các Kế hoạch tiếp tục triển khai các Đề án thuộc Chương trình và Kế 
hoạch này chủ động lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị được phân công triển 
khai thực hiện có hiệu quả các nội dung.

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực giúp việc cho BCĐ 
thường xuyên theo dõi, đề xuất các biện pháp phối hợp để thực hiện các nội 
dung của Chương trình QP - AN và Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, tiến độ 
thực hiệnchung trong tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình; báo cáo 
sơ kết, tổng kết Chương trình theo quy định.

3. Nhận được Kế hoạch này, đề nghị Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các 
Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các đơn vị 
nghiêm túc triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch triển khai tại cơ quan, đơn vị 
và duy trì chế độ báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết Chương trình và các Đề án 
theo quy định. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổng hợp, báo cáo BCĐ 
(qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;        
- Thường trực HĐND tỉnh;   
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành ủy, Thị ủy và các Huyện ủy;
- Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC.Th (60b).

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Triệu Thế Hùng
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