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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 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 an ninh, trật tự” 

 

 

Căn cứ 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 an ninh, trật tự” (gọi tắt là Thông tư số 124); 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ban chỉ đạo phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Thanh 

Thủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 124, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông tư số 124 đến tất cả 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị 

trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp 

phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện và xây dựng các khu dân cư, xã, 

thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh, trật tự. 

2. Tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Thông tư số 124 trên cơ sở kế 

thừa kết quả, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA 

ngày 27/4/2012 của Bộ Công an, đảm bảo sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, 

chính quyền và hướng dẫn của lực lượng Công an; đồng thời, mang lại hiệu quả 

thiết thực trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn 

an ninh, trật tự. 

 II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác quán triệt, triển khai 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh và Nhân dân nội dung Thông tư số 

124 của Bộ Công an; trên cơ sở đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, thống nhất nhận 

thức, hành động trong việc xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Tập trung quán 

triệt những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, nhiệm vụ công tác của 

ngành, đơn vị mình để tổ chức thực hiện theo đúng các quy định về nguyên tắc, 
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tiêu chí, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, thị trấn, 

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

2. Công tác tuyên truyền  

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung, mục đích, 

ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “An toàn về ANTT”; nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học 

sinh và Nhân dân trên địa bàn huyện về công tác bảo vệ ANTT, xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đó có ý thức tự giác, tích cực tham gia xây dựng 

khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về ANTT”, ký cam kết thực hiện các nội dung đảm bảo ANTT. 

Chú trọng phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng; hệ thống Đài truyền 

thanh từ huyện đến cơ sở xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về hoạt 

động của các khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục góp 

phần thực hiện đảm bảo các tiêu chí theo Thông tư số 124. Tuyên truyền và nhân 

rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an huyện 

- Tổ chức quán triệt nội dung Thông tư số 124 đến 100% cán bộ chiến sỹ 

trong đơn vị để thực hiện, tập trung triển khai sâu rộng đến lực lượng làm công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an các xã, thị trấn 

những nội dung của Thông tư, nhất là tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị công 

nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 124. 

- Tham mưu UBND cấp huyện xét duyệt, ra quyết định công nhận và cấp 

Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với các xã, thị 

trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền 

quản lý. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân cấp 

xã xét duyệt, ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự” đối với các khu dân cư, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền 

hoặc được ủy quyền quản lý. 

- Thường xuyên phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện Thông tư 

số 124 trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền các 

nội dung của Thông tư số 124, nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ. 
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2. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự, lực 

lượng Dân quân tự vệ ở xã, thị trấn với các lực lượng khác trong công tác bảo đảm 

an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc ở cơ sở. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Phối hợp các cơ quan chức năng, chỉ đạo bộ phận văn hóa - xã hội các xã, 

thị trấn tổ chức tuyên truyền có hiệu quả nội dung Thông tư số 124 trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn chỉ đạo 

thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư”. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Công an huyện, đề xuất kinh phí phục vụ cho việc Quyết định 

công nhận các đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”  theo Thông tư 

124 của Bộ Công an. 

5. Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên 

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp thực hiện hiệu quả 

Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình 

hình mới; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, 

xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

ANTT”, ký cam kết thực hiện các nội dung đảm bảo ANTT; xây dựng, nhân rộng 

các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm tăng cường 

khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác giữ gìn ANTT 

gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” nhằm duy trì sự phát triển bền vững của phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức quán triệt nội dung Thông tư số 124 đến toàn thể cán bộ, đảng viên 

và nhân dân trên địa bàn để tổ chức thực hiện hiệu quả. Chỉ đạo các ban, ngành, 

đoàn thể ở địa phương hướng dẫn các khu dân cư triển khai thực hiện nghiêm túc 

Thông tư số 124 và nội dung Kế hoạch này. Tổ chức xét duyệt, ra quyết định công 

nhận và cấp Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với 

các khu dân cư, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý. 

7.  Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

Tổ chức quán triệt nội dung Thông tư số 124 đến toàn bộ cán bộ, công nhân 

viên, giáo viên, học sinh, người lao động để tổ chức thực hiện hiệu quả. Hàng năm 

lập hồ sơ đăng ký và đề nghị xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự” đúng theo quy định tại Thông tư số 124 của Bộ Công an. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và gửi về thường trực Ban Chỉ 

đạo huyện (qua Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Công an huyện) trước 

ngày 12/3/2022 để theo dõi. 

2. Giao Công an huyện chủ trì, giúp Ban Chỉ đạo huyện theo dõi, hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo Ban 

Chỉ đạo tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ tỉnh; 

- Công an tỉnh (PV05); 

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Đức 
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