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KẾ HOẠCH
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”
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Đồng Tháp về thực hiện 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” (sau đây gọi tắt là Thông tư số 124/2021/TT-BCA), Ủy
ban nhân dân huyện Tháp Mười xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư
số 124/2021/TT-BCA như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện các tiêu chí an
toàn về an ninh, trật tự nhằm quyết tâm xây dựng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ
quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
(ANTQ), góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ
nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện.
2. Tập trung thực hiện các nội dung của Thông tư số 124/2021/TT-BCA gắn
với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên,
Huyện ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới.
3. Thực hiện tốt việc xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh,
trật tự” phải bảo đảm chính xác, công khai, dân chủ và đúng quy định. 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 ANTQ; bình xét đạt tiêu chuẩn văn hóa; xét
khen thưởng, công nhận các danh hiệu có liên quan đến ANTT.
II. NỘI DUNG TIÊU CHÍ
Để thực hiện hiệu quả, đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”, các khu dân
cư (khóm, ấp), xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn
huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiêu chí công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”
Khu dân cư (khóm, ấp) được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh,
trật tự” khi đạt đủ các tiêu chí sau:
a) Quí I hàng năm, chi bộ có Nghị quyết, khóm, ấp có đăng ký phấn đấu đạt
tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 100% hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn
đăng ký tham gia xây dựng khóm, ấp “An toàn về an ninh, trật tự”.
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b) Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác đảm bảo
an ninh, trật tự.
c) Không để xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn
dân tộc.
- Hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa,
xã hội, an ninh - quốc phòng.
- Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
- Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây
phức tạp về an ninh, trật tự.
- Hoạt động ly khai, đòi tự trị.
- Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ Nhân dân.
- Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập
trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc
khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên
tạc, vu khống, đe doạ, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có
trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.
d) Tham gia, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ
nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khóm, ấp, bao gồm:
- Kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm
pháp luật khác so với năm trước.
- Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả
kháng) hoặc nếu có phải kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm
thiểu hậu quả và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý.
- Không phát sinh tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người
mắc tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các
loại đối tượng đang cư trú trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố
nghiêm trọng theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng).
đ) Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn
thành nhiệm vụ trở lên và không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.
2. Tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an
ninh, trật tự”
Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật
tự” khi đạt đủ các tiêu chí sau:
a) Quí I hàng năm, Đảng ủy có nghị quyết; UBND xã, phường, thị trấn có kế
hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an
ninh, trật tự”; xây dựng, củng cố hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở hoạt động hiệu quả.
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b) Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác đảm bảo
an ninh, trật tự.
c) Không để xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn
dân tộc.
- Hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa,
xã hội, an ninh - quốc phòng.
- Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
- Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây
phức tạp về an ninh, trật tự.
- Hoạt động ly khai, đòi tự trị.
- Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ Nhân dân.
- Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập
trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc
khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên
tạc, vu khống, đe doạ, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có
trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.
d) Tham gia, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ
nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khóm, ấp, bao gồm:
- Kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm
pháp luật khác so với năm trước.
- Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả
kháng) hoặc nếu có phải kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm
thiểu hậu quả và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý.
- Không phát sinh tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người
mắc tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các
loại đối tượng đang cư trú trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố
nghiêm trọng theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng).
đ) Công an xã, phường, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu
chính quyền các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo
đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa
bàn; không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.
e) 100% khóm, ấp, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc
được ủy quyền quản lý trên địa bàn đăng ký, trong đó có từ 70% trở lên được công
nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
3. Tiêu chí công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về
an ninh, trật tự”
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Cơ quan, doanh nghiệp (trừ cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp
nhỏ, siêu nhỏ) được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” khi đủ
các tiêu chí sau:
a) Quí I hàng năm, tổ chức Đảng có nghị quyết chuyên đề riêng hoặc lồng
ghép công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hằng
năm (đối với nơi có tổ chức Đảng); cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về bảo đảm
an ninh, trật tự và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;
có nội quy, quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo
vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường
phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật; 100% cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động được phổ biến, quán triệt các nội quy, quy định
nêu trên và tiêu chí xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an
ninh, trật tự”; có ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
hoạt động hiệu quả.
b) Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với lực lượng
Công an (nếu có) và các quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT.
c) Không để xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
- Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây
phức tạp về an ninh, trật tự.
- Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập
trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc
khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên
tạc, vu khống, đe doạ, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có
trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Đình công, lãn công trái pháp luật.
- Tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc nếu có
phải kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm thiểu hậu quả và báo
cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý.
- Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Cháy, nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố nghiêm trọng; vi
phạm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng trở lên
theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng).
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự hoặc mắc tệ nạn xã hội bị xử lý kỷ luật từ hình
thức cảnh cáo trở lên.
d) Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Tập thể lao động
tiên tiến” hoặc được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên (đối với những
nơi đủ điều kiện bình xét danh hiệu thi đua); không có cá nhân bị kỷ luật từ hình
thức cảnh cáo trở lên.
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đ) 70% trở lên số đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội…) đạt danh hiệu
“Tập thể lao động tiên tiến” hoặc được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên
(đối với những nơi đủ điều kiện bình xét danh hiệu thi đua); không có cá nhân bị
kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
4. Tiêu chí công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh,
trật tự”
Cơ sở giáo dục (trừ cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non, nhà trẻ) được công
nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” khi đạt đủ các tiêu chí sau:
a) Quí I hàng năm, tổ chức Đảng có nghị quyết chuyên đề riêng hoặc lồng
ghép công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hằng
năm (đối với nơi có tổ chức Đảng); cơ sở giáo dục có kế hoạch về bảo đảm an
ninh, trật tự và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có
nội quy, quy định bảo vệ cơ sở giáo dục, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý, giáo dục
người học, phòng, chống cháy, nổ phù hợp với tình hình thực tiễn; 100% cán bộ,
công nhân viên, người lao động, người dạy, người học được phổ biến, quán triệt
các nội quy, quy định nêu trên và tiêu chí xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn
“An toàn về an ninh, trật tự”; có ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả.
b) Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với lực
lượng Công an (nếu có), các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an
ninh, trật tự; có hình thức, biện pháp phối hợp quản lý học sinh giữa cơ sở giáo dục
và Ban Đại diện cha mẹ học sinh (đối với cấp học phổ thông) trong công tác bảo
đảm an ninh, trật tự.
c) Không để xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
- Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây
phức tạp về an ninh, trật tự.
- Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập
trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc
khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên
tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có
trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc nếu có
phải kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm thiểu hậu quả và báo
cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý.
- Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Cháy, nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố nghiêm trọng; vi
phạm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng trở lên
theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng).
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d) Không để xảy ra bạo lực học đường, cán bộ, công nhân viên, người lao
động, người dạy, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội bị xử lý kỷ luật từ
hình thức cảnh cáo trở lên.
đ) Lực lượng bảo vệ cơ sở giáo dục (nếu có) đạt danh hiệu “Tập thể lao động
tiên tiến” hoặc được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên (đối với những
nơi đủ điều kiện bình xét danh hiệu thi đua); không có cá nhân bị kỷ luật từ hình
thức cảnh cáo trở lên.
e) 70% trở lên số đầu mối trực thuộc (khoa, phòng, ban, tổ chuyên môn…)
đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” hoặc được đánh giá “Hoàn thành tốt
nhiệm vụ” trở lên (đối với những nơi đủ điều kiện bình xét danh hiệu thi đua);
không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung trong Thông
tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về 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” và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, quy chế, chương trình, kế hoạch của cấp trên quy định, hướng dẫn thực
hiện công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
2. Thủ trưởng các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; UBND các
xã, thị trấn nêu cao vai trò, trách nhiệm, tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng cho
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, người dạy, người học và
Nhân dân nắm, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 124/2021/TT-BCA, xem đây là
nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện các
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xoá đói giảm nghèo”.
Định kỳ hằng năm phát động, tổ chức cho từng hộ gia đình, các khóm, ấp, xã,
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký thực hiện theo các
tiêu chí trên; phấn đấu, hằng năm có trên 90% khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ
quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
3. Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng,
phong phú, trong đó chú ý tập trung tuyên truyền ở các “điểm nóng”, đối tượng cá
biệt, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, khu, cụm công nghiệp; đưa
nội dung vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dạy, người
học và Nhân dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn
với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự.
4. Lực lượng Công an chủ động tham mưu, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn
vị địa phương tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng địa bàn, đối tượng,
tình hình đơn vị, địa phương; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình điển hình
tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng xã hội hoá, tự phòng,
tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong
công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ
người vi phạm pháp luật. Tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh
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chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra các vi phạm pháp luật, tệ nạn xã
hội, các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật, cháy, nổ, tai
nạn lao động nghiêm trọng.
5. Tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và nâng chất hoạt động của Ban Chỉ đạo Khối
Quốc phòng - An ninh huyện; Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự các xã, thị trấn; lực
lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lực
lượng Công an xã, thị trấn, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục,
nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, địa phương.
6. Ban hành hướng dẫn trình tự đánh giá, thủ tục, hồ sơ xét duyệt và công nhận
đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với khóm, ấp, xã, phường, thị trấn,
cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để thực hiện thống nhất trên địa bàn huyện.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực
hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc xây dựng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở
giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Công an huyện
- Chủ trì, phối hợp các ngành, cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tham mưu ban hành
hướng dẫn trình tự đánh giá, thủ tục, hồ sơ xét duyệt và công nhận khóm, ấp, xã,
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về
an ninh, trật tự”.
- Hàng năm, tham mưu UBND huyện xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn
“An toàn về an ninh, trật tự” cho các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc
thẩm quyền quản lý hoặc được ủy quyền; tham mưu củng cố và nâng chất hoạt
động của Ban chỉ đạo khối Quốc phòng - An ninh huyện; Hội đồng bảo vệ an ninh,
trật tự các xã, thị trấn, lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở; tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ, Công an xã, thị trấn, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục về
công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
- Chủ động tham mưu, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát
động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng địa bàn, đối tượng và tình
hình thực tế; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, không để hình thành “điểm nóng”. Hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô
hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; định kỳ sơ kết, tổng
kết biểu dương khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành
tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn
với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đưa nội dung tiêu chí an toàn về ANTT
vào nội dung Quy ước khóm, ấp và công nhận các danh hiệu văn hoá.
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- Tăng cường tuyên truyền các nội dung trọng tâm về xây dựng khóm, ấp, xã,
thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh,
trật tự”. Xây dựng chuyên trang, chương mục, chuyên đề truyền thanh, tuyên truyền
những cách làm hay, việc làm hiệu quả; gương người tốt, việc tốt trong công tác giữ gìn
an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cảnh báo các thủ đoạn
hoạt động của các loại tội phạm thông qua sóng truyền thanh, mạng internet, các trang
mạng xã hội,... nâng cao ý thức cảnh giác, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội của Nhân dân,
huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng xã hội trong xây dựng khóm, ấp, xã, thị
trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “An toàn về an ninh, trật tự”.
3. Phòng Nội vụ huyện
Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND
huyện lấy kết quả đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” làm 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.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Hằng năm, phối hợp với Công an huyện tham mưu trình UBND huyện phân
bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo khả năng cân đối của ngân sách địa phương
và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
5. Các cơ quan, Phòng, Ban ngành huyện
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp với Công an huyện thực hiện
tốt công tác bảo đảm ANTT, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ, nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị “An toàn về an ninh, trật tự”; vận động cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dạy, người học và gia đình tích cực
tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Tổ chức
Chính trị - Xã hội huyện
Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về
phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình về phòng,
chống tội phạm hoạt động hiệu quả; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích
cực tham gia thực hiện, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các
cuộc vận động, phong trào khác của Đảng, Nhà nước nhằm huy động sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia bảo đảm ANTT.
7. UBND các xã, thị trấn
- Chỉ đạo các khóm, ấp, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn
thuộc thẩm quyền quản lý, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp
với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp với lực lượng
Công an triển khai, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo ANTT; kiện toàn, xây
dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt động
hiệu quả; củng cố và nâng chất lượng hoạt động của Hội đồng bảo vệ ANTT, lực
lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.
- Hàng năm xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
cho xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý
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hoặc được ủy quyền. Định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng hoặc đề
xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn
dân bảo vệ ANTQ ở khóm, ấp, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào kế hoạch này, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, UBND các
xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; hàng
năm đăng ký thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; định kỳ 01 năm
(trước ngày 05/11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Công an
huyện). Đồng thời, gửi kèm hồ sơ đăng ký việc thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về
an ninh, trật tự” của năm sau.
2. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 21/01/2013 của
UBND huyện về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ
Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà
trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
3. Giao Công an huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ quan,
đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ tổ chức sơ kết và
tổng hợp báo cáo về trên theo quy định; Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng
dẫn tổ chức xét duyệt, ra quyết định và cấp Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An
toàn về an ninh, trật tự” đối với khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh
nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý.
Trên đây là Kế hoạch 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” của Ủy
ban nhân dân huyện Tháp Mười./.
Nơi nhận:
- Công an tỉnh - Phòng PV05;
- UBND tỉnh;
- TTHU, TTHĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Các Tổ chức Chính trị - Xã hội huyện;
- Các Phòng, Ban ngành huyện;
- Các Trường THPT, THCS, Trung cấp nghề;
- UBND xã, thị trấn;
- LĐVP (NC);
- Lưu: VT, NC(U).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Thị Quý

