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Thực hiện Công văn số 1704/CAT-ANCTNB ngày 5/8/2022 của Công an 

tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ 

quốc (ANTQ) năm 2022” (có hướng dẫn kèm theo); Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Sở triển khai các nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến cho đảng viên, cán bộ công chức, viên 

chức và người lao động về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo 

của Đảng, sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc; vị trí và tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù 

địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia (ANQG), trật tự, an toàn 

xã hội. 

2. Chạy bảng Led điện tử, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích.. các 

khẩu hiểu tuyên truyền về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại trụ sở làm việc 

của đơn vị. Phối hợp xây dựng các phóng sự, tin, bài (nếu có) những tấm gương 

tiêu biểu, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến thuộc đơn vị mình quản lý 

trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ. 

3. Củng cố, xây dựng ra mắt các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại 

đơn vị; Tăng cường phối hợp với Công an địa phương thực hiện tốt công tác 

đảm bảo an ninh trật tự, chủ động bảo vệ an toàn trong đơn vị không để xảy ra 

các tệ nạn xã hội.  

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể triển 

khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc 

(ANTQ) năm 2022” một cách phù hợp và có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh (để báo cáo);  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Đăng tải trên cổng TTĐT Ngành; 

- Lưu: VT, VP. 
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