
                

               Kính gửi:  

   - Ban chỉ đạo 138 phường; 

   - Các ban, ngành, đoàn thể của phường; 

- Các tổ dân phố trên địa bàn phường;  

- Các trường THCS đóng trên địa bàn phường; 

 

Ngày 28/12/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 124/2021/TT-BCA 

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”, có hiệu lực thi hành từ ngày 

10/02/2022 (thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Công an). Thực hiện Văn bản số 995/UBND ngày 12/5/2022 của UBND thành 

phố về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA, Ủy ban nhân dân 

phường yêu cầu: 

1. Các ban, ngành, đoàn thể phường, các trường trung học cơ sở đóng trên 

địa bàn, các tổ dân phố theo chức năng, nhiệm vụ: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Thông tư số 

124/2021/TTBCA đến các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân thuộc 

phạm vi, địa bàn quản lý để biết, triển khai thực hiện; gắn với phát động sâu rộng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các phong trào thi đua, các cuộc vận 

động như: phong trào “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông 

thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cư”,... tại đơn vị, địa phương mình.  

- Định kỳ hàng năm, chỉ đạo các các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục thuộc phạm vi, địa bàn quản lý đăng ký phấn đấu đơn vị đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự” gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

cấp có thẩm quyền xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật 

tự” để theo dõi; đồng thời thực hiện các quy trình, xây dựng hồ sơ đề nghị công 

nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, gửi Cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 

theo quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA. 

Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những 

đơn vị đạt, không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

- Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 

124/2021/TT-BCA gắn với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc, gửi về Công an phường - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 
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chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc phường; 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những đơn vị, địa phương tiêu 

biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự”. Kết quả công nhận “An toàn về an ninh, trật tự” là 

căn cứ đánh giá, xét khen thưởng hằng năm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc; xét khen thưởng, công nhận các danh hiệu có liên quan đến an ninh, trật 

tự. 

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp kiểm tra, rà soát, bổ sung quy chế 

làm việc và Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo để lồng ghép triển khai thực 

hiện các nội dung quy định tại Thông tư; thẩm định và báo cáo đề xuất Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA. 

3. Công an phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện Thông tư số 124/2001/TT-BCA, 

nhằm đảm bảo thống nhất, hiệu quả và đúng quy định; nhất là công tác kiểm tra, 

đánh giá, phân loại và đề xuất công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật 

tự” đúng quy trình và thẩm quyền; định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện về Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 

 4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các đoàn thể phường phối 

hợp với Công an phường tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả thực hiện các nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác 

xây dựng, nhân rộng các mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở 

các khu dân cư và trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; vận động hội 

viên, đoàn viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 

gương mẫu trong cam kết thi đua xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.  

 Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

các nội dung nêu trên. Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, 

địa phương kịp thời phản ánh về Công an phường để được hướng dẫn, giải quyết. 

Trường hợp vượt thẩm quyền, Công an phường tổng hợp, tham mưu, báo cáo, đề 

xuất Ủy ban nhân dân phường và cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.  

 
Nơi nhận:  
- BCĐ 138 thành phố (B/c) 

 - Đội TMTH (CATP); 

 - UBND phường Hà Huy Tập; 

 - Trưởng BCĐ 138 phường Hà Huy Tập; 

 - Thành viên BCĐ 138 phường Hà Huy Tập; 

 - Các ban, ngành, đoàn thể phường Hà Huy Tập; 

 - Các TDP trực thuộc; 

 - Lưu: VP, CA. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 



3 

 


		huyenvan2015@gmail.com
	2022-05-18T15:26:39+0700


		phuonghahuytap.tpht@hatinh.gov.vn
	2022-05-18T16:55:10+0700




